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Slovo na úvod...

Do rúk sa vám dostáva zborník najúspe‰nej‰ích prác z 3. roãníka
literárnej súÈaÏe mlad˘ch autorov Novomeského Nitra. Po dobr˘ch
v˘sledkoch prv˘ch dvoch roãníkov Novomeského Nitry, keì súÈaÏ
prerástla regionálny rámec Nitrianskeho kraja, Klub Spoloãnosti
L.Novomeského v Nitre vyhlásil v januári 2006 jej 3. roãník. Dnes,
v ãase internetizácie, mailovania a esemeskovania chceli organizá-
tori súÈaÏe  daÈ generácii ‰tudujúcej mládeÏe a do Ïivota vstupujú-
cich mlad˘ch ºudí ponuku pre tvorivosÈ, spracovanie textu a vzÈah
k písanému slovu. Cieºom súÈaÏe je podporovaÈ mladé pí‰uce talen-
ty a vytvoriÈ priestor pre prezentáciu ich literárnej tvorby v poézii,
próze a publicistike.

Novinkou v tomto roãníku literárnej súÈaÏe bola tematická kate-
gória s názvom „Európan Ladislav Novomesk˘“. Táto súÈaÏná kate-
gória poskytla priestor na názorové profilovanie mlad˘ch ºudí
v hodnotách, ktoré stelesÀoval L. Novomesk˘ – mier, sloboda, spra-
vodlivosÈ, solidarita, patriotizmus ale aj kozmopolitizmus a toleran-
cia medzi národmi, národné práva a spoloãensk˘ pokrok. Ide o hod-
noty aktuálne aj v súãasnom Európskom spoloãenstve národov.
Hodnoty, ktoré boli a sú základom existencie a budúcnosti ºudstva.
Chceme vidieÈ v akom svetle sa tieto hodnoty javia dne‰n˘m mlad˘m
ºuìom, aké posolstvo priná‰ajú a ako prerastajú so Ïivota nov˘ch
generácií. Oãakávali sme, Ïe vznikne pritom priestor pre tvorivú
diskusiu s pedagógmi, ktorí môÏu ‰tudentom – záujemcom -
sprístupniÈ jednak informácie vymykajúce sa z rámca povinn˘ch
‰kolsk˘ch osnov, ale podporiÈ ich aj v úvahách formujúcich hodno-
tov˘ systém mladej generácie. 

Do 3. roãníka Novomeského Nitry poslalo 159 autorov z celého
Slovenska spolu 459 obsahom viac ãi menej objemn˘ch súÈaÏn˘ch
prác. Z toho 40 % autorov bolo mimo Nitrianskeho kraja, ão potvr-
dilo trend z minulého roãníka a dokumentuje, Ïe súÈaÏ získava ‰ir‰í
nadregionálny rozmer. SúÈaÏné príspevky hodnotila odborná porota
v zloÏení: 
� Prof. PhDr. Andrej âerveÀák, DrSc. (Univerzita Kon‰tantína

Filozofa v Nitre) 
� PhDr. Igor Hochel, PhD. (Univerzita Kon‰tantína Filozofa

v Nitre)
� Mgr. Iveta Vere‰ová (Odbor ‰kolstva, mládeÏe, ‰portu a kultúry

Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja)
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Cena poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra MaÀku
Pavol BaláÏ, Gymnázium J. Kráºa, Zlaté Moravce

Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana
Belicu, PhD. 

Brigita Horváthová, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Cena primátora Mesta Nitra  Mgr. Ferdinanda Víteka
Mária Holécyová, Gymnázium, Párovská ul., Nitra

Cena rektora Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre Prof. RNDr.
Ing. Daniela Kluvanca, CSc.

Grigorij Starodubcev, Filozofická fakulta UKF v Nitre

âestné uznanie Klubu Spoloãnosti L. Novomeského v Nitre 
Lenka Podhradská,  ·peciálna ‰kola internátna na âerveÀo-
vej ul. v Nitre Janka ·idlovská, NemãiÀany 

SúÈaÏné príspevky v‰etk˘ch úspe‰n˘ch autorov 3. roãníka
Novomeského Nitry sme zaradili do zborníka. Chceme ním in‰piro-
vaÈ nielen ich, ale aj t˘ch, ktorí neuspeli, aby nezanevreli na tvori-
vosÈ a aby ìalej rozvíjali svoj talent pre vlastnú sebarealizáciu
a rast. Îeláme v‰etk˘m dobrú in‰piráciu, nápaditosÈ a bohatstvo
my‰lienok oãakávajúc ich príspevky aj do ìal‰ích roãníkov.

Mediálnym partnerom poãas 3. roãníka literárnej súÈaÏe mlad˘ch
autorov Novomeského Nitra  bolo N-rádio - Nitra a SLOVO -
Spoloãensko-politick˘ t˘Ïdenník. 

3. roãník literárnej súÈaÏe mlad˘ch autorov  Novomeského Nitra
2006 sa realizoval s finanãnou dotáciou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta
Nitra, Nitrianskej komunitnej nadácii a ASA-Anal˘zy, Stratégie,
Alternatívy,  za ão v‰etk˘m ìakujeme.

Klub Spoloãnosti L. Novomeského v Nitre

Pote‰iteºné je, Ïe tvorivá dráha mnoh˘ch mlad˘ch autorov je
zviazaná s menom Ladislava Novomeského aj t˘m, Ïe súÈaÏn˘mi
prácami prispievajú  nielen do Novomeského Nitry ale aj do rokmi
vyzretej‰ej Literárnej Senice Ladislava Novomeského a sú jej úspe‰-
n˘mi autormi. Je dobré, Ïe tento priestor literárnej tvorby - poveda-
né slovami Miliny Rosovej, predsedníãky Klubu Spoloãnosti
L.Novomeského v Senici - otvára moÏnosti konfrontácie, prezentá-
cie rozdielnych názorov a postupov, Ïe mlad˘m “otvára okná”, tak
ako to Novomesk˘ mal rád.

Ocenení autori v 3. roãníku literárnej súÈaÏe mlad˘ch autorov
Novomeského Nitra: 

I. kategória - ‰tudenti stredn˘ch ‰kôl, Ïáner: poézia
1. miesto Katarína DÏunková, Gymnázium na ·robárovej ul.,

Ko‰ice
2. miesto Ingrid RusiÀáková, Gymnázium T.Vansovej, Stará

ªubovÀa 
3. miesto Marika SmoroÀová, ZU· Stará ªubovÀa

I. kategória - ‰tudenti stredn˘ch ‰kôl, Ïáner: próza
1. miesto Slávka Pintérová, Obchodná akadémia, ·urany 
2. miesto Lenka Medovãíková, Gymnázium J. Fándlyho, ·aºa
3. miesto Eduard Révész, Gymnázium, ·túrova ul. Îeliezovce

II. kategória – ‰tudenti vysok˘ch ‰kôl a autori do 30 rokov, Ïáner:
poézia

1. miesto Martin Dzúr, Filozofická fakulta UK Bratislava
2. miesto L˘dia Sobeková,  Filozofická fakulta Pre‰ovskej

univerzity
3. miesto Zuzana Novanská, Filozofická fakulta UKF v Nitre

II. kategória – ‰tudenti vysok˘ch ‰kôl a autori do 30 rokov, Ïáner:
próza

1. miesto Lucia Winklerová, Univerzita Kon‰tantína Filozofa
v Nitre

2. miesto Martin Dzúr, Filozofická fakulta UK Bratislava 
3. miesto Viktória ·krabalová, ParíÏ, Francúzsko

III. kategória – tematická – „Európan Ladislav Novomesk˘“
1. miesto Pavol BaláÏ, Gymnázium J. Kráºa, Zlaté Moravce
2. miesto Luká‰ Jankoviã, Gymnázium A. Vrábla, Levice 
3. miesto Jana Lazániová, Filozofická fakulta UKF v Nitre
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bolo, niã nové pod Slnkom uÏ nevznikne  - finita comedia est...
Zamyslíme sa nad t˘m (ne)zmyslom zmyslu, ktor˘ nám ponúkajú...Na

jednej strane v‰etko uÏ bolo, na druhej zaãíname novú epochu integrácie
a globalizácie Európy a ºudstva, epochu ekumeniznu...  Nová skutoãnosÈ
si vytvára nové vedomie, a preto aj novú kultúru, umenie a literatúru –
lenÏe stúpenci postmoderny si hudú svoje, absolutizujú totiÏ svoje staré
vedomie, starú kultúru a literatúru. Pre dogmatikov vãeraj‰ka Ïijeme na-
ozaj POST, ale pre stúpencov zajtraj‰ka Ïijeme a utvárame PROTO (pro-
toÏivot, protoumenie a protokultúru, protovedu atì.)... âloveka sa rodí
s nulov˘m spoloãensk˘m vedomím, preÀho v‰etko e‰te iba bude, v‰etko
sa koná prv˘ krát – aj stretnutie so slovom, poéziou, prózou. Nijaké va‰e
slovo nie je iba ozvenou predchádzajúcich slov ºudí, ale znie ako va‰e pr-
vé... Toto bolo aj krédom Laca Novomeského, ktor˘ hºadal – nachádzal
i nenachádzal – nové slová, nové obrazy, nové idey, nové témy, nové po-
hºady na Vesmír, Prírodu, Sociétu a âloveka. Zápasil s dne‰kom i proti
dne‰ku v mene jeho zajtraj‰ej dokonalej‰ej podoby, za ão ho dne‰ok po-
trestal. NonkomfornosÈ  voãi chybám a nedostatkom dne‰ka v mene jeho
autentickej podoby tvorí podstatu ºudskej kreativity. Tam, kde veda,
umenie a literatúra sa stotoÏÀuje s dne‰kom, prestávajú byÈ vedou 
a umením. Tam kde spisovateº a vedec neprichádzajú s nov˘m vedeck˘m
a umeleck˘m objavom (poznaním, reflexiou, estetiãnom), uvaÏujeme
o tautológii, grafomanstve, plagiáte.

PrevaÏná väã‰ina literárnych príspevkov Novomeského Nitry 2006
ponúka nádej... Autori poézie ponúkajú svoje reflexie o láske a nenávis-
ti, pravde a lÏi, viere a nádeji v klasick˘ch a modernej‰ích (voºn˘ch
a bielych) ver‰och; autori próz vychádzajú v podstate z vlastnej Ïivotnej
empírie (v minul˘ch rokoch prevládali sci – fi, historicita a kon‰trukcie),
ktorú popisujú (prevláda deskripcia) lyrickou, resp. dobrodruÏnou mo-
dalitou; teoretické eseje sú v˘sledkom analytickej optiky, ktorá pribliÏu-
je najmä viditeºnú stránku problémov... Vo väã‰ine prípadov ide sºubné
zaãiatky, o snahu zvládnuÈ tvar (Ïáner, formu, v˘razové prostriedky),
o vlastn˘ (a nie ‰tylizovan˘) pohºad na realitu. V˘povedná, ideovo – es-
tetická hodnota príspevkov je limitovaná vekom a Ïivotnou skúsenosÈou
autorov. Ich ìal‰í v˘vin sa bude uberaÈ od sveta javov k svetu podstát, od
empírie k jej ºudskej i v‰eºudskej ontológii, gnozeológii a axiológii (ãiÏe
od súãasného ponoru do hlb‰ej reflektovanej a zobrazovanej reality)

Novomeského literárna Nitra 2006 je manifestáciou novej generácie –
generácie PROTO – Ïivota, umenia a literatúry, ktorá chce – podºa vzoru
svojho patróna, obete i víÈazstva nad dobou, básnika i duchovnej indivi-
duality, Laca Novomeského – ÏiÈ a tvoriÈ v mene lep‰ieho a kraj‰ieho
svojho údelu i údelu Slovenska v dne‰nom, ale predov‰etk˘m zajtraj‰om
svete.

prof. PhDr. Andrej âerveÀák, DrSc.
predseda poroty Novomeského Nitra 2006

GENERÁCIA PROTO

Rád sa pozerám na detské tváre, do detsk˘ch oãí a pokú‰am sa od-
hadnúÈ, ão sudiãky prisúdili t˘mto nerozvinut˘m a nádejn˘m púãikom
Ïivota, ãi splnia tento ortieº alebo sa vzoprú...

S podobnou radosÈou som listoval a uvaÏoval nad básÀami, povied-
kami, esejami  a dramatick˘mi útvarmi, ktoré sa ocitli na stole literárnej
súÈaÏe Novomeského Nitra 2006. âo znamenajú tieto tvorivé lastoviãky,
ão signalizujú tieto (niekedy nerozvinuté, inokedy uÏ d˘chajúce oma-
mujúcou svieÏosÈou) púãiky a puky na strome slovenskej literatúry?
Zaradia sa v budúcnosti medzi originálne plody na‰ich klasikov a súãas-
níkov alebo roz‰íria iba pultové ovocie módneho konzumu, resp. odpad-
nú ako nezrelé ovocie a stanú sa súãasÈou duchovného humusu iba ich
tvorcov? Nech sa stane ão sa staÈ má a musí, príspevky úãastníkov lite-
rárnej súÈaÏe v‰ak prezrádzajú, Ïe v slovenskom národe pulzuje túÏba
a schopnosÈ kreativity, ktorá – jediná – zabezpeãila prechod ãloveka z pr-
vej – (prírodnej, Ïivoãí‰nej, antropologickej) prírody do rí‰e druhej ºud-
skej prírody (do kráºovstva cerebra, jazyka, vedy umenia a kultúry),
v ktorej ãlovek vytvoril v‰etko, ão existuje nad prírodou – od prvej ka-
menej sekery po laserové lúãe, kozmické koráby, internet aÏ po kyborgov
atì.

SúãasÈou tejto aktivity je aj kreativita umelecká a vedecká, do ktorej
vyslali svoje prvé signály v‰etci úãastníci na‰ej súÈaÏe...  V tom sa skr˘-
va jej prv˘ – prvotn˘ v˘znam. Nie je vylúãené, Ïe – ako sme uÏ povedali
– niektorí autori ( z objektívnych alebo subjektívnych príãin) odpadnú,
nebudú v zapoãatej tvorbe pokraãovaÈ, ale ohlásen˘ a debutujúci hlas
kreativity ich bude pravdepodobne sprevádzaÈ po cel˘ Ïivot. Bodaj by
tomu tak bolo...  Tí, ktorí sa rozhodnú drÏaÈ spisovateºské pero v rukách,
si budú musieÈ poloÏiÈ otázku: V mne ãoho? V mene ãoho, resp. koho sa
rozhodli tvoriÈ (nie písaÈ, ale tvoriÈ)? Ak v mene popularity a slávy, sku-
toãnú slávu víÈazov nikdy nepocítia. Tvorba a tvorivosÈ sú svojho druhu
galejami, na ktor˘ch samozvaní otroci hºadajú Veãn˘ strom radosti a po-
zvania – v jeho korunách vraj veãn˘ Fénix spieva pieseÀ o zmysle Bytia,
Îitia a Tvojho, ak môjho – Naão Ïije‰, ãloveãe? V ãom je zmysel tvojho Ïi-
vota a preão?

Doba, v ktorej Ïijeme, resp. Ïivoríme, sa tak˘mi „nezmyslami“ ne-
vzru‰uje. Svojimi masovo – komunikaãn˘mi a ‰trukturálnymi pákami
nám sugeruje, Ïe Ïivot je hra, preto ho hraj; Ïi a uÏívaj, Ïuj a preÏúvaj...
LenÏe tak˘ je zmysel v‰etk˘ch Ïiv˘ch bytostí, ktoré Ïijú v prvej prírode
– prijímajú potravu, jej zvy‰ky vyluãujú a zabezpeãujú svoju reproduk-
ciu – in˘ zmysel nepoznajú... Istá ãasÈ umenia (a nie paumenia?) a spolo-
ãenského vedomia (a nie  nevedomia?), ktorá sa stotoÏnila s dobovou mo-
cou siln˘ch a bohat˘ch, vytvorila korelát k tomuto konzumno – erotické-
mu vedomiu – umenie POST (postmoderny, postkomunistickej a postin-
dustriálnej spoloãnosti, postkultúry, postdejín, postÏivota). V‰etko uÏ
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ny nás neraz priviedol na okraj priepasti národnej existencie.
Daktorí intelektuálni mudrlanti sa opakovane usilujú zo sloven-
sk˘ch dejín vygumovaÈ jedineãn˘ch mysliteºov a literátov Vladimíra
Clementisa a Laca Novomeského. Toho Novomeského, ktor˘ zaloÏil
rozhodujúce slovenské kultúrne a vzdelávacie in‰titúcie v 20. storo-
ãí! Musíme vÏdy a za kaÏd˘ch okolností nájsÈ v demokratickej
Slovenskej republike dostatok odvahy, aby sme mohli kriticky a slo-
bodne uvaÏovaÈ o kaÏdej v˘znamnej osobnosti slovensk˘ch dejín.
Som ‰Èastn˘, Ïe vy mladí túto radosÈ zo slobodnej tvorby aj slobod-
nej diskusie môÏete naplno uÏívaÈ. ...“

Z príhovoru Drahoslava Machalu, 
ãlena Predsedníctva Spoloãnosti Ladislava Novomeského, 

podpredsedu Spolku slovensk˘ch spisovateºov

„Ako spisovateº sa pokúsim nájsÈ slová, ktoré by sa dotkli s⁄dc
nádejn˘ch slovensk˘ch literátov. NapæÀa ma hrdosÈou, Ïe vy mladí
prichádzate do starobylej Nitry – matky slovensk˘ch miest – zo v‰et-
k˘ch kútov na‰ej drahej vlasti porovnaÈ si svoje talenty. Lebo iba ta-
lent v zhode s charakterom je zárukou slovenského napredovania.
Chcem sa pokloniÈ a poìakovaÈ organizátorom a podporovateºom
Novomeského Nitry za schopnosÈ preãkaÈ v‰etky skú‰ky a udrÏaÈ to-
to podujatie pri Ïivote. Je to v˘poveì o zázraku ºudskej spolupatriã-
nosti.

Milí mladí literárni tvorcovia! Médiá aj pom˘lení proroci, samo-
zvaní analytici ãi komentátori na‰ej súãasnosti nevedia nájsÈ jediné
vºúdne slovo poláskania pre svoju vlasÈ – pre Slovensko. Slovensko,
najintímnej‰ia súãasÈ spisovateºovej du‰e je pre cudzincov vo vlasti
len predmetom posmechu, ãi podkopávania sebavedomia jeho obãa-
nov. Pestovanie lásky k vlasti, úcta k ‰tátnej zástave a hymne, k do-
movu, k predkom, k rodiãom a k láskam, ktoré sme na Slovensku
preÏili, sa v na‰om prostredí povaÏuje div nie za preãin alebo za ne-
miestnu úchylku. Na Slovensko musí prísÈ pápeÏ Ján Pavol II., aby
v PetrÏalke verejne vyslovil svoj obdiv: „Pozdravujem Ëa môj milo-
van˘ slovensk˘ národ!“ Lebo, Ïiaº, z úst slovensk˘ch politikov, ani
prezidentov, tak˘to v˘rok priznania hlbokého vzÈahu úcty od vzni-
ku Slovenskej republiky v roku 1993 nezaznel. V‰etci sa vyjadrujú
o „krajine“ bez ºudí, akoby sa na‰u vlasÈ hanbili nazvaÈ Slovenskom,
kde spolu s národnosÈami Ïijú najmä Slováci a krásne Slovenky.
Adresuje vám teda ako spisovateº svoju vrúcnu prosbu, aby ste mi-
lovali svoju vlasÈ ako Ïivú bytosÈ. Lebo iba pevn˘ a hlbok˘ vzÈah
k vlasti robí z obãana ukotveného ãloveka, ktor˘ je zainteresovan˘
na jej osudoch. Rusk˘ spisovateº Boris Pasternak, o ktorom pí‰em vo
svoje poslednej knihe Veterné topánky III. s podtitulom Kniha
o Rusku, povedal: „Beda spisovateºom, ktor˘m je najväã‰ím nepria-
teºom vlastn˘ národ!“ Dobre si zapamätajte tento v˘rok nositeºa
Nobelovej ceny.

Ak chceme byÈ v 21. storoãí modern˘m národom, musíme sa zba-
viÈ slovenskej obyãaje, Ïe si zo slovensk˘ch dejín sami vyhadzujeme
udalosti a najmä osobnosti. Hlúpy zlozvyk „kádrovaÈ“ vlastné deji-
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zjavil cisár
nespoznal sa uÏ
v Ïiadnej minci
v splne mesiaca

na konci dejín
si postavil dom

s baletkou tancujúcou
vo fºa‰i

niekedy na Àu priloÏil prsty
tak jemne 

akoby zisÈoval
tep na sklenenom hrdle 

keì sa v Àom zhaslo
ostal z neho muÏ
ktor˘ v izbe hladí
iba svoje ãíÀanky

a ‰panielku

mesto

v noci si niekto
nechal na nebi bicykel

so zapnut˘m zadn˘m svetlom
v splne mesiaca

natiahli za ním ruku
aÏ sa nebo vtiahlo do seba

na ìal‰ie ráno
na‰li na zemi
spadnutého

malého chlapca
mrzelo ho

Ïe mesto nie je stavebnica
ktorú môÏe‰ zobraÈ do dlaní

a d˘chaÈ na Àu

KATARÍNA  DÎUNKOVÁ, 18 ROKOV
Gymnázium na ·robárovej ul., Ko‰ice 

Bydlisko: Ko‰ice

otec

„ako veºmi si sa zmenila“
povedal prameÀ

keì mu anjel
ukázal

pobreÏie
oceánu 

holuby

raz sa ondrejovi z juhu
nevrátili v‰etky vtáky

pískali zvlá‰tnym náreãím

dlho za ne medzi prstami
mrvil vo vrecku zvlá‰tnu modlitbu

ráno stretol na ulici
ºudí s rozviazan˘mi kravatami

tak veºmi mu pripomínali hrdliãky

straten˘

prestalo pr‰aÈ
a nad mestom
si niekto su‰il 

obrovsk˘ dáÏdnik
rozprestret˘

v kupole synagógy
sa dvom
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INGRID  RUSI≈ÁKOVÁ, 16 ROKOV
Gymnázium T. Vansovej, Stará ªubovÀa

Bydlisko: Stará ªubovÀa

* * *

krásne vonia ráno
s listom

pod dverami
s vãeraj‰ími náladami

obleãená
v tej pravej koÏi

sa aj zimomriavky
r˘chlej‰ie zohrejú

* * *

ostaÀ
poãúvaj

ako aj slnko zaspalo
ulice stoja

lampy e‰te svietia
naão robiÈ stopy

v odpoãívajúcom tichu

a to v‰etko kvôli tej istej 
uspávanke

* * *

i‰li sme si
posledn˘ krát

zaskákaÈ ‰kôlku
naháÀaÈ sa v daÏdi

zahraÈ sa v lese
na skr˘vaãku

preão si sa schoval 
tak ìaleko?

ruky

raz sa mi zdalo
Ïe boh je námorník

ukladal do flia‰
plachetnice

z napnut˘ch dlaní
modliacich sa detí

keì sa prsty
zaplietli do seba

postavil im aspoÀ ãln

nachytali doÀho ryby

potom sa ma uÏ nikto nep˘tal
na tie isté ruky

pri modlení 
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* * *

stromy si radi nechávajú
rozpustené

svoje ry‰avé oãi
zametajú ma z chodníka

rozprá‰ia ma do
zadriemanej hudby
kde zo mÀa vrany

vyzobú hriech

NEZASPÍ·

pí‰e‰ si do pier otãená‰
vyr˘va‰ do prstov letokruhy

svieti‰ pod perinou
na prázdne strany

ãíta‰ ão e‰te nebolo napísané

páãi sa ti to

odÏmurká‰ Ïiarovke 
na dobrú noc

* * *

v tmavej uliãke
kde bliká

posledná lampa 
plazí sa po zemi

strach
po stenách lezú

rozutekané
my‰lienky

zachráni Èa starec
so svätenou vodou

vleje do teba
nádej

* * *

na prázdnej stene
rozpit˘ akvarel

vylieva sa z rámu
vzduch vonia

tebou 
ãerstvo upeãen˘m

plátnom
dokvapkám k tebe

v rose
neboj sa

zajtra príde/m/
zase

* * *

nepredstaviteºné
ticho

pretáãam hodiny 
v biblii je práve

povodeÀ
ja utopím svoj svet

v púpavách
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* * *

ráno je pri‰tipcované na ‰núre
ako zabudnutá bielizeÀ

vyschol mu v hrdle vãeraj‰ok
ani podlaha si niã nepamätá

ãerstvé slnko hojí diery na chodníkoch
ja hºadím na

opäÈ zaãínajúcu krajinu
a nevládzem vstaÈ
a vziaÈ si zo stola

chlieb
ktor˘ nedávno ovdovel 

intimita ãajového pocitu 
sa prilepila do vzduchu 
ãosi mi prasklo na dlani

viem Ïe to bola nádej
obãas sa zabudne‰ vynechaÈ

zo Ïivota

moÏno
aj pre tie rána

* * *

keì idem domov 
nieão ma núti poriadne

otvoriÈ oãi keì idem domov
nieão sa so mnou

akosi toãí
keì idem domov

vo vzduchu vonia ãerstv˘ chlieb
a z komínov sa vzná‰a dym

keì idem domov
ja /ne/‰Èastn˘ mím

* * *

bolia ma tvoje oãi 
a naj slan‰ie líca 
sú v západe lúky

MARIKA  SMORO≈OVÁ, 19 ROKOV
ZU· Stará ªubovÀa

Bydlisko: Nová ªubovÀa

* * *

keì ti boh maºoval oãi 
dal do farby príli‰ veºa atramentu

vÏdy sa nimi rada in‰pirujem
vtedy sú moje básne plné tvojich básní

a t˘ch vanilkov˘ch pohºadov 
nikdy sa ich dos˘ta nenad˘cham

dnes konce zaãínaní rovnako
ìalekou atramentovou cestou

ktorá uÏ naspäÈ nevedie

na v‰etk˘ch bielych papieroch 
nám narástli machule

* * *

dopíjam posledné kvapky 
harmanãekového ãaju

z tvojich pier
pozametám podlahu

plnú teba a tvojho smútku
ktor˘ si mi tu nechal

pohladkám stromom dlane
plné vysu‰en˘ch listov

narodila som sa ráno
v nemocnici rozvoniavala káva

a ãerstv˘ harmanãek
ktosi vo‰iel do izby

v ktorej som /ne/plakala
otvoril okno
a vtedy slnko

prv˘krát zapadlo
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* * *

osolím si chlieb
mamin˘mi slzami

a pripravím si na cestu
svoj ãln

v‰etky kamene
ão prekáÏajú

z diaºky ktosi dvíha zo zeme
vo vzdialenom ráme 

ma uÏ tisíckrát premaºovali

uÏ neplaã 
veì pr‰í

vo v‰etk˘ch hrnãekoch 
sa parí z horúceho mlieka

nepoãúva‰

bolí to keì vie‰
Ïe ten kto nájde

opäÈ hºadá

ãiernobiele 
nevoÀajú ãlovekom

nevyslovím ‰epot kaÏdého
vstávajúceho z rána

nevrátim sa von zo studne
neponorím sa uÏ viac v dúhach

stoãím svoj /vz/dych
na konár a zakopem ho do trávy

nech si uÏ viac nerastie

uÏ nie som voÀav˘m prílivom 
ani sladk˘m daÏìom

rozkvitnutá vädnem
a

odpú‰Èam ti

keì cez noc narastie nov˘ strom
a

do väã‰ej v˘‰ky

PRÍLI· ËAÎKÉ NEBO

ãakám na zm⁄tvychvstanie lásky 
a spopolnenie ºudsk˘ch kríÏov

netrpezlivo mi pr‰í z dlaní
mám e‰te plno ciest na rozm˘‰ºanie

podk˘nam sa o pokrãen˘ vzduch
a vtedy keì sa vidím

na kolenách vymodlievam si e‰te hlb‰iu du‰u
a ka‰lem na

v‰etky pevné povrazy
ktoré mi obãas

podávajú
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ky zatváral a s bru‰kom ão ani súdok piva mal, sa do krãmiã-
ky po veãeroch vláãil.

I plakával Janko po nociach v komôrke a na mesiaãik smutne
pozeral. Myslel si on veru, Ïe to bochník chleba na nebo vy-
stúpil a noc ão noc si z neho deti ukrajovali, aby hladné ne-
boli. A potom, keì uÏ posledn˘ roÏtek na drobné rozhr˘zli,
i ktosi nov˘ bochník upiekol a zasa ho cel˘ na oblohu poslal,
aby deti hladom nepomreli. I sedával Janko v komôrke a na
bochník chleba, ão na oblohu vychádzal, hladn˘ sa díval. 

Tak ponáhºala sa starenka kaÏdé rozbrieÏdenie pri rieãke
k Ja‰íkovie domu. Tu kaÏdé ráno Janka z komôrky ão ani chli-
evik vyzerala, na svetlo vypú‰Èala. Janko najprv jednu nôÏku,
potom druhú za sebou Èahal a starenke do náruãia sa hodil.
Vykrivené ústoãka na Àu otáãal a k telu sa jej túlil. Starenka
po vlasoch ho hladkala i boÏtek na ãelo mu u‰tedrila. Chlapãa
razom zabudlo na v‰etko nedobré a toºko ‰Èastia, ão z tváre
mu Ïiarilo, len sotvakedy starenka videla. I Èahala ho za sebou
do Ja‰íkovie domu. Chlapec sa vÏdy vzpieral, keì otca spité-
ho na zemi pred dverami videl, no starenka mu vonku ‰pina-
vému od v‰etkej tej ãvargy, ão sa do komôrky nanosila, ostaÈ
nedovolila. VÏdy, keì ho v studenej vode umyla a star˘m ruã-
níkom trasúceho sa utierala, uÏ sa len Janko k vrecku jej Èa-
hal, kde mu kaÏd˘ deÀ nejak˘ ten osúch k raÀajkám prinies-
la. VÏdy si s ním za stôl sadla a takto mu hovorila:
„Sirôtka moja ne‰Èastná, mamu ti nedoprialo a otca ani by si
nemal. NoÏe sa tro‰ku nas˘È a sily naber, bo ja preã ísÈ musím,
skôr neÏ ma tu tvoj otec nájde.“
Chlapec si päsÈami osúch do úst tlaãil, div sa ním nezadusil.
Potom sa k starenke pritúlil a len sa jej do zástery Èahal.
„Nemám synáãku, viac som nedoniesla.“ pozrela naÀho stare-
na smutn˘m pohºadom. „ Na zajtra pagáãe napeãiem, ‰kvar-
kové. Tie má‰ rád.“
Chlapcovi aÏ srdce poskoãilo. Na prsia sa jej pritúlil a ÈaÏk˘m
dychom krk orosil. Ona ho len po vlasoch jednou rukou hla-
dila a druhou mu z potrhanej ko‰ieºky omrvinky zbierala. 

SLÁVKA PINTÉROVÁ, 19 ROKOV
Obchodná akadémia, ·urany

Bydlisko: Gbelce

Kúsky rozbitého neba

Nie kaÏdá cesta je rovná, alebo kºukatá. SpravodlivosÈ sa
riadi vlastn˘m ãasom. âasom, ktor˘m sa veºa vecí vracia späÈ.
No sú i veci, ktoré sa nikdy nenavrátia. Príbehy sa dejú doo-
kola, aÏ obãas máme pocit, Ïe preÏívame nieão, ão sa  uÏ raz
preÏilo. VÏdy nové scenérie s podobn˘m rozhºadom. Neduhy
spoloãnosti tu v‰ak boli vÏdy. Niektoré menej, iné viac vidite-
ºné. No medzi láskou a nenávisÈou, Ïivotom a smrÈou je to, ãím
ãlovek cel˘ Ïivot kráãa, a padá zároveÀ. Zázraky sa dejú kaÏ-
dodenne, to len my ich berieme ako samozrejmosÈ. 

„Na konci ticha je ticho...e‰te väã‰ie.“ Tak vraveli staren-
ka, ão neist˘m krokom deÀ ão deÀ po brehu rieãky Rado‰inky
kráãali na opaãnú stranu dediny. Dedinka bola neveºká, ne-
malá, presne taká, aká tunaj‰ím ºuìom postaãovala. I mala
dva konce – zaãiatoãn˘ a koneãn˘. 
Tu i tam ºudia Ïili a spokojne naÏívali v malebnom údolí pri
toku rieky Nitry i rieãky Rado‰inky. 

Za domami pobehovali deti Drotárovie, ão po kraji lúãky
vyháÀali kozy  a husi na pa‰u. Pod stromami si potom posa-
dali a rozprávali príhody, ão spolu navystrájali i pozaÏívali.
Len mal˘ Janko Ja‰íkovie sa za nimi nesmel poberaÈ, bo jeho
otec syna dávno z oãí zavrhol, keì mu ãudná pliaga pri naro-
dení ústa v bok vykrútila a hornú peru s vrchnou ani by pri-
kovala. Akoby to nestaãilo, jedna nôÏka za druhou rásÈ nesti-
hla a chúìa chlapãa, pri v‰etkom tom ne‰Èastí ani rodiãovskú
lásku nikdy nepoznalo. Otec chlapca veru vinil, Ïe mu
Magdu‰ka pri pôrode zomrela, a to e‰te tak˘to nepodarok  sa
na svet za jej smrÈ vykúpil. Veãer ão veãer chlapca do komôr-
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‰teÀa bol a do komôrky ho za sebou po dvore Èahal. Janko sa
sprvu bránil, no otec ho ÈaÏkou rukou okríkol. Vrátka za ním
zatvoril a zámku drievkom podloÏil. Potom sa len po cestiãke
za domom vytratil a do krãmy trafiÈ sproboval. 
I sedel smutn˘ Janko v komôrke a na bochník chleba sa díval,
ão na oblohu vychádzal, aby deti hladom netrpeli.

Tu ponáhºala sa starenka ìal‰ie svitanie k Ja‰íkovie domu.
Ráno bolo chladné a ponad vodou sa rann˘ opar vzná‰al. Tu,
keì uÏ pri komôrke stála a dvierka otvorila, Janko len na Àu
smutne pozeral, no do náruãia sa jej nehodil.
„âo je Janíãko? Vari ma uÏ nemá‰ rád?“ spytovala sa staren-
ka s ustráchan˘m pohºadom. „Pozri, Zobor fajãí – dnes bude
pr‰aÈ.“ hovorila a dvierka dokorán otvárala. 
Janko sa najskôr len nechápavo pozeral, no potom sa pomaly
ku dvierkam Èahal.
„Tam, vidí‰? To je Zobor. Hovorí sa, Ïe je v Àom morské
oko...“
Chlapec na kopec ãasto hºadel. Bol preÀho najvy‰‰í i najkraj-
‰í, lebo ìalej ako z domãeka na dvor sa jakÏiv nedostal.
Vyrastal zo zeme a hrdo sa do oblohy t˘ãil. Nádhern˘ a ta-
jomn˘ obyvateº nebeského kráºovstva.
„Moja stará maÈ ma nauãili ako z neho poãasie vyãítaÈ. Takto
sa kaÏdé ráno pred ná‰ domec staviam a pozerám, ão mi
Zobor prezradí.“ usmiala sa a pohladila chlapca po líci. Ten
na Àu len skrivené ústoãka vyvrátil a smutn˘mi oãkami po-
zrel.
„Poì, pôjdeme.“ 
Chlapec sa obrátil, Ïe sa do komôrky vráti, no starenka mu
ruku na plece jemne poloÏila a s láskou dohovárala.
„Poì dieÈa moje, tu si uÏ dosÈ ãasu presedel. NoÏe poì so
mnou i pagáãiky som ti doniesla, ‰kvarkové. Tie má‰ rád.“ za-
‰epkala.
Chlapec sa pomaly obrátil. Starenka mu ruku podala, no on
ju neprijal. I znenáhla sa otoãila a k domãeku smerovala.
Janko chvíºu za Àou pozeral, no potom  i on za Àou pomaly no-
Ïiãky Èahal. 
Pri dverách v‰ak nikoho nebolo. Izbietka pootvorená, kaha-
nec uÏ od veãera vyhasnut˘. Janko sa medzi dvere postavil

I zobúdzal sa star˘ Ja‰ík a ku dverám sa dvíhal. Ëarbavo la-
pal po kºuãke ani by celú noc v hore drevo rúbal, no ÈaÏk˘ piv-
n˘ batoh ho k zemi naspäÈ prikvaãil. Chvíºu sa e‰te vzpieral
a silu nabraÈ ráãil, ale únava ho premohla. 
Starenka s Jankom sa so strachom z okna dívali a ãakali ako
to dopadne. I vyd˘chli si, keì sa z poza dverí chrápanie ozva-
lo ani ão by medvede v lese buãali. Nikdy by neverili, aké im
jedného dÀa to dreva pílenie milé ostane. 
Tak pobrala sa starenka, Ïe sa naspäÈ do chalúpky sa vráti.
Chlapec ju síce navidomoãi pustiÈ nechcel, no ona ho láska-
v˘m hlasom od seba odtláãala:
„Zajtra. E‰te pagáãiky napiecÈ musím a deti zrichtovaÈ. Veì
vie‰ ako je Veronka  nerada sama.“ 
Chlapcovi odpoveì ÈaÏko chápaÈ bolo, no starenku rád mal
a poslúchol. Usadil sa na starú drevenú stoliãku, ão ako on
pohnevané nôÏky mala, div sa z nej na zem nezdrúzgal. Tak
pozeral sa z okna za starenkou, ako otca medzi dverami ne-
motorne prestúpila a pomaly za dom za‰la.

Na poludnie sa star˘ Ja‰ík od dverí ÈaÏko na nohy staval.
Najprv sa pravou rukou o prah dverí opieral a ºavou si hlavu
drÏal, potom sa Èarbav˘m krokom o stenu podopierajúc, ku
stolíku poÈahoval. Oprel sa o stolãek a oãami po kuchynke
‰mátral. Tu Janko schúlen˘, pod starou dekou sa krãil. I zba-
dal ho otec, keì mu spod preÏratej diery na deke rúãka trãa-
la. V oãiach sa mu aÏ zaiskrilo od hnevu, Ïe sa mu tak˘to ne-
podarok do domu vstúpiÈ opováÏil. I chcel sa zahnaÈ, Ïe mu
rukou pohrozí, no druhá ruka ho na skutku udrÏaÈ nevládala.
Dozadu ho nahlo, kolená sa mu podlomili a na stoliãku ho od-
kázali. Tá ho v‰ak razom na zem hodila, bo toºkú váhu na se-
be udrÏaÈ nevládala. 
Ponáhºal sa Janko z kuchynky na dvor, nôÏku za nôÏkou Èa-
hal. Tu sa aÏ do veãera za kaãiãkami vláãil a zajaãiky z chlie-
vika vyberal. Jabæãkami a hru‰kami, ão na zem popadali sa
s˘til. Keì sa zveãerilo ku dverám sa tlaãil, bo po veãeroch uÏ
slnieãko tak zem nevyhrievalo a jeseÀ sa hnevala na listy , Ïe
e‰te stromy hatia. 
I poberal sa star˘ Ja‰ík, Ïe pivné bru‰ko opäÈ zavlaÏí, no na
Janka pri dverách natrafil. Schytil ho za golier ani by chlapec
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„Neverím!“ vyhrkla starenka a oprela sa o komôrku. Z oãí jej
slzy na Jankove zablatené topánky padali. Ten len smutn˘m
pohºadom do neznáma hºadel a päste si do úst tlaãil. Starenka
sa naÀho so slzav˘mi oãami pozrela, no slovka vyriecÈ nevlá-
dala.

O tri dni BedÀáka do zeme poloÏili a ÈaÏkou hlinou prikry-
li. I pozeral sa Janko na ebenov˘ koráb, ako ho ‰tvoro párov
mozoºnat˘ch rúk nesie, keì okolo ich domu kráãali. Vy‰iel
i on z dvorca na cestiãku, kde po prv˘krát pohnevané nôÏky
poloÏil. Chvíºu za nimi hºadel a potom sa opaãnou stranou od-
váÏil. Prázdnou dedinou kráãal, bo takmer kaÏd˘, kto
BedÀáka poznal, mu hrudkou zeme úcty posteº vykladal. 
Tak Janko nôÏku za nôÏkou Èahal a popri rieãke sa so slnieã-
kom prechádzal. Keì uÏ slnko vysoko bolo, na mostík nad vo-
dou vy‰iel a na hladinu rieky pozeral. Zrazu sa mu v oãiach
zaiskrilo, lebo na tvári rieky sa nieão, ão bochník z mesiaca
pripomínalo javilo. NaÈahoval sa Janko, rúãky vzpieral
a z mosta sa nakláÀal. Chcel on veru bochník chleba, ão po
nociach pozoroval do svojich rúk chytiÈ. Ako sa tak nad rieku
nah˘bal, pohnevaná nôÏka sa mu po‰mykla a on do vody pa-
dal.
Tu prebral sa star˘ Ja‰ík, ão celé dni pod stromom v hú‰tine
leÏal a zbadal si syna, ako vo vode po vzduchu lapá. Fºa‰ku
z ruky upustil a do vody za ním sa hodil. Na breh ho vytiahol
a k telu si ho stískal. AÏ teraz si veru uvedomil, akú váhu má
rodiãovská láska, hoc sa ju ãlovek i snaÏí potlaãiÈ. 

Tak rieka, ão jeden Ïivot vzala, dva ìal‰ie k sebe spojila.
A hladina sa ustálila akoby ‰epkajúc: 

„...na konci ticha, je ticho...e‰te väã‰ie...ale to ticho vyviera
z poznania, Ïe láska tlie v kaÏdom a dáva silu zmeniÈ i ne-
moÏné.“

...a Zobor sa len z vrchu pozeral a nad prost˘m ºudsk˘m ‰Èas-
tím sa potichuãky spokojne usmieval... 

a ticho za starenkou pozeral. Tá z kredenca starú misku vy-
berala a do nej pagáãiky vkladala. Potom zo zeme polámanú
stoliãku zdvihla a do kúta ju odniesla. Janko si nesmelo na
druhú sadol a ost˘chavo sa po pagáãi naÈahoval.
„NoÏe si zober, v‰ak to som pre teba... Chúìatko moje, keby
si aspoÀ slovka prerieklo. Cel˘ Ïivot len mlãí‰, ani hlásky ne-
vyreãie‰...“ vzdychla a misku mu bliÏ‰ie posunula.
„Ten tvoj daromn˘ otec sa isto niekde pozabudol a domov sa
nestrafil vrátiÈ.“ zahundrala.
Janko len na stoliãke sedel a pagáãiky do seba ãoraz r˘chlej-
‰ie tlaãil, div mu v hrdle neostali. 
„No ja sa uÏ naspäÈ poberiem.“ vstala zo stoliãky a rukou si
hladila chrbát. „Tie moje staré kosti, sam˘ kríÏ s nimi.“ vzdy-
chla. 
Janka na ãelo pobozkala, no ten sa na Àu len smutnou tváriã-
kou obrátil, no v ceste ju nezastavoval. Potom za Àou cez oki-
enko pozeral ako za domom mizne.
Star˘ Ja‰ík sa  veru domov cel˘ deÀ nevrátil. Janko i z okien-
ka skºúãen˘ pozeral, ako dáÏì zem bozkáva, no cestiãka za
domom prázdnom zívala. Keì sa zveãerievalo, Janko sa na
dvor pobral, nôÏku za nôÏkou po blate Èahal a do komôrky si
sadol. Tu hºadel na bochník chleba, ão na nebo sa vyhupol,
aby hladné deti nas˘til.

Ráno sa uÏ starenka popri Rado‰inke k Ja‰íkovie domu ná-
hlila. Keì ta do‰la, komôrku otvorenú videla a Janka pri dvi-
erkach uãupeného. Ten cel˘ ufúºan˘ od blata bol a len smut-
n˘m pohºadom do neznáma hºadel. Nahla sa, Ïe si k nemu
sadne, no zrazu od cestiãky za domom bolo poãuÈ niekoho be-
ÏaÈ. 
„Teta Moravecká, teta Moravecká!“ kriãala Kristínka od ces-
ty.
„âo je dieÈa, vary ti husi podochli?“ 
„Hor‰ie teta, hor‰ie.“ 
„Vary  nieão s mamiãkou?“ 
„Uja BedÀáka pod mostom z Nitry vytiahli.“
„Ale Ïije snáì, nie?“
Kristínka v‰ak len do zeme hºadela a slovka vyriecÈ nevláda-

la.
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SLÁVKA PINTÉROVÁ, 19 ROKOV
Obchodná akadémia, ·urany)

Bydlisko: Gbelce

Súãasn˘ „Otec Goriot“ 

Je jedna krajina v nás, kaskáda bytia...  jej prameÀ hºadáme po
cel˘ Ïivot.
Bezstarostn˘m staãí uvidieÈ jej obrys z diaºky a vedia, Ïe pra-
meÀ im vyviera pod nohami. Prebrodia sa ním v my‰lienkach
a stanú sa ‰Èastn˘mi, len pre poznanie, Ïe jestvujú.  
Pre kaÏdého je v‰ak iná, nieãím v˘nimoãná a neopakovateºná.
Dáva nám silu slab˘ch, pretoÏe odhaºuje na‰e najtajnej‰ie Ïe-
lania. 
Zatrpknut˘ Àou prejde akoby bez pov‰imnutia ... no hoci to
v prvej chvíli tak nevyzerá, ovplyvní cel˘ sled jeho nastávajú-
ceho Ïivota. Mení nás a formuje, a keì si uÏ koneãne myslíme,
Ïe sme ju na‰li, uniká. My ju hºadáme, no ona si nájde nás.
Pre niektor˘ch je obrazom niekoho iného :  otca ãi matky, man-
Ïela ãi dieÈaÈa, starej mamy ãi sestry; no v skutoãnosti len pri-
rovnávame svoj vlastn˘ obraz k niekomu inému, niekomu ko-
mu by sme sa podvedome chceli podobaÈ. 
âo sa zaãne prv˘m vdychom zoberie posledn˘ v˘dych. No med-
zit˘m nám dáva krásne práva – práva naplnenia nevysloven˘ch
otázok a mnoÏstvo príleÏitostí zmeniÈ smer udalostí. Práva pre-
ÏiÈ Ïivot tak, ako e‰te nikto pred nami... a kºúãom k tomu v‰et-
kému je vôºa... najväã‰í klad ãloveka. Väã‰ina ju nevyuÏíva. Jej
sila je obrovská. Je kºúãom od rie‰enia v‰etk˘ch Ïivotn˘ch pro-
blémov... 
Stane sa v‰ak, Ïe vietor sa nepozorovane otoãí a zaãne duÈ in-
˘m smerom. Rozfúka zeminy i spra‰e a posunie semiaãka do
in˘ch zemí. Tam, odkiaº ich ÈaÏko odsadiÈ. Rastú a formujú sa..
vyvíjajú... A dáÏì ich naìalej vlaÏí a slnko im dáva síl... a oni
rastú... sú nádherné, a keì sa cítia v bezpeãí, zabudnú na ruku,
ktorá ich sadila. Majú slnko, dáÏì, zem... 

Richard bol impozantn˘ ãlovek. Ovládal jazyk, ktorému rozu-

Stane sa, Ïe Ïivot nám nieão pripomenie... a to, aké spleti-
té sú jeho cesty. Niekedy, mám musí ukázaÈ, ão môÏeme stra-
tiÈ, aby sme sa koneãne dokázali spamätaÈ a vzoprieÈ svojej
zanovitosti. Zvyk je vraj Ïeleznou ko‰eºou, ale i Ïelezo má svo-
je slabé stránky. ªudia sú rôzni. No byÈ rovnakí, ãi nemaÈ pre-
káÏky? NepoznaÈ to zlé, nikdy by sme nevedeli, Ïe existuje
dobro. NebyÈ ne‰Èastní, nevedeli by sme, aké nádherné je ‰Èas-
tie. MoÏno to raz pochopíme... a nebudeme sa viac naháÀaÈ za
klamn˘m obrazom na vodnej hladine... hoci snáì i ten nám
môÏe odkryÈ cibuºovité vrstviãky bytia. PretoÏe, keì niekoho
skutoãne ºúbime, v na‰ich oãiach sa stáva t˘m najkraj‰ím na
svete, hoc by svetom bol akokoºvek odsudzovan˘. Cesty Ïivo-
ta sú spletité a skladujú sa z kúskov neba, ktoré ktosi roztrú-
sil po oblohe...
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z karát pri otvorenom okne. Správal sa ako pomäten˘.
Nedokázal sa stotoÏniÈ zo skutoãnosÈou, Ïe v‰etko, na ãom sta-
val svoj Ïivot, bolo zrazu ohrozené. Prepadal
depresiám...Chodil na terapie a dostával sa z toho skutoãne
ÈaÏko. No dostal sa... Miloval svoje deti a keì ho v nemocnici
poÏiadali, aby na nich prepísal cel˘ majetok vrátane Ïivotn˘ch
úspor, neváhal ani minútu. Veì ho predsa ºúbia...

âas utekal a Ïivot pevne ukotven˘ vo svojich opratách sa pos-
úval dopredu. Pre‰lo uÏ veºa ãasu. T˘Ïdne, mesiace, roky..
Nikto to uÏ nepoãítal. Bolo to dávno, ão vysoko uznávaná noha
známeho bankára vstúpila do spoloãnosti. Zdalo sa, Ïe svet to
uÏ naãisto vy‰krtol zo svojho kalendára. V‰etky úspechy vyma-
zal jeden pád. Jeden jedin˘ prehre‰ok ne‰Èastia a celé pred-
chádzajúce úsilie sa stratilo v neznáme. âistokrvná pravda po-
krivenej povesti...

„Priateº môj, keby som bol zomrel v päÈdesiatke, mohol som
zomrieÈ ako bankár, uznávan˘ a mocn˘, ktor˘ ãosi dokázal
a bol milovan˘ svojou rodinou, opú‰Èajúc tento svet, v ktorom
sa nikdy necítil ako doma, hoci sa to tak nejavilo. Ale ja, ja som
nezomrel v päÈdesiatke. Je toho tak veºa, ão mohlo byÈ inak.
Stával som na najvy‰‰ích prieãkach, stúpal som po ãerven˘ch
kobercoch, bol som mocn˘, ó tak˘ mocn˘, aÏ sa v‰etci triasli
a neisteli mojou prítomnosÈou. Bol som ako dym, tich˘ a plazi-
v˘, vliezol som do kaÏdej ‰károãky. Nenápadne som ‰típal oãi
t˘m, ktorí sa ma snaÏili zahnaÈ do kúta. A dnes, ão som dnes?
Povedz, ão? Mal som v‰etko. Nádherné klenby vinúce sa pozdæÏ
môjho majestátneho domu, obrovskú záhradu, izby plné slnka,
drahocenn˘ nábytok... v‰etko, v‰etko na ão som si len spome-
nul. A teraz? LeÏím tu v tejto starej tmavej pochmúrnej miest-
nosti, d˘cham zápach plesne a kochám sa usu‰en˘m lístím roz-
sypan˘m na rozpadávajúcom sa stole. Nikto sa ma nebojí, ba
priam naopak. Chodia sa mi posmievaÈ tí, ktorí sa predo mnou
najviac triasli. A ão v‰etci moji verní a mne tak oddaní? Kde sa
podeli? Kde sú dnes, keì ich zrazu potrebujem ja? Pomohol
som sa im dostaÈ sa na vrch, vyniesol som ich na miesta, o a-
k˘ch sa im ani nesnívalo. Kde sú tí, ktor˘m som zamestnal ro-
diny a zabezpeãil pevné zázemie? Tak, kde sú?  A moje deti,
ktoré ma tak milovali...“ povzdychol.  „Môj vern˘ Martin, pri-

mel iba on. Predstavoval kombináciu neochvejnej viery v seba
samého vo vlastnú silu svojich rozhodnutí. Sídlila v Àom vôºa
zmeniÈ sled udalostí a v‰etkého vo svoj prospech. Bol to úÏas-
n˘ muÏ. VáÏen˘ a uznávan˘. Kamkoºvek pri‰iel, vítali ho s pri-
ehr‰Èou obrovskej pokory a údivu pred jeho mocnou silou o-
sobnosti, ktorú vyÏaroval. StelesÀoval v‰etko to, o ãom iní len
potajme snívali.
Dodnes ho budem spájaÈ s kaÏd˘m Richardom, ktorého stret-
nem. MuÏ, ak˘ sa len tak ºahko nenarodí.
Bol zakladateºom firmy, ktorá profitovala vo v‰etk˘ch svojich
investíciách. Stala sa jeho ìal‰ím dieÈaÈom, ktorému venoval
v‰etok svoj voºn˘ ãas. Keì mala najlep‰ie postavenie, predal ju
a získané prostriedky ìalej preinvestoval. Mal istotu nového
miesta, ktoré mu zabezpeãovali kontakty na vysok˘ch pozíci-
ách. Zasadol do kresla uznávaného riaditeºa banky, do ktorej
cel˘ Ïivot vkladal svoje úspory a vyzeral spokojne. Jeho deti
boli jeho najväã‰ou p˘chou i radosÈou. Mali v‰etko, na ão si len
spomenuli a patriãne ich rozmaznával... 
Ako rástli, ich nároky sa zo dÀa na deÀ stupÀovali – Nintendo
nahradil modern˘ notebook, kalkulaãku elektronick˘ diár,
rozprávku na dobrú noc mobil. Vraj si zavolajú... trávili spolu
ãoraz menej a menej ãasu. Cítil sa v‰ak milovan˘. VÏdy keì pri-
‰iel domov, hádzali sa mu do náruãia a ‰epkali do ucha svoje
nové a nové Ïelania. Bolo úÏasné poãúvaÈ, na ão v‰etko, za ten
ãas stihli prísÈ. Nechcel ich v‰ak ukrátiÈ o niã. Mali v‰etko...no
nikdy nemali jeho. 
VÏdy bol preã. Nikdy nebol doma, keì ho potrebovali.
Nepri‰iel na futbalov˘ zápas, ani na taneãné vystúpenie, zme‰-
kal i ‰tedroveãernú veãeru... Vraj si zavolajú... 
Keì boli e‰te v ‰kolskom veku, ich smútok kompenzoval naj-
rôznej‰ími darãekmi z obchodn˘ch ciest. Ako vyrástli, kom-
penzovali si ho sami, vlastn˘m v˘berom vhodného zadosÈuãi-
nenia. A on sa cítil milovan˘... cítil, Ïe ho ºúbia a te‰ia sa jeho
prítomnosti. S radosÈou prichádzal domov, hoci len na krátko.
Plne sa venoval svojmu povolaniu, ktoré ho pohlcovalo ãoraz
viac a viac... Stal sa z neho ukáÏkov˘ workoholik, ktor˘ noto-
ricky prepadol svojej práci. Ovládol ho Ïivel neznámej ka-
tastrofy, ktorá sa nad ním zmietala uÏ cel˘ predo‰l˘ ãas.
Pomaly sa pribliÏovala, hltala, ovládala... Keì v‰ak banka pre-
‰la do nútenej správy, zrútil sa mu cel˘ svet. Padal ako domãek
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âlovek... odtrhnut˘ plod zo stromu Ïivota.. V zemehrudi pá-
nom, vo vodách, v˘‰kach, v kozme... ãlovek...

„Kde som len poãul tieto slová? Tak˘ som b˘val. To bol môj od-
raz. Mocn˘ a pevn˘ stisk oãí, pevné ãrty tváre, dokonalá har-
mónia symetrií..“
Martin len ticho mlãal a obãasn˘mi pohybmi hlavy mu ticho
dával za pravdu.
„Daj do vázy ãerstvé kvety. PoÏiadaj záhradníka, ten ti isto
prinesie nejaké ãerstvo narezané ruÏe a povedz Marte nech pri-
praví veãeru. Staãí nieão ºahké, povedzme..“ 
Richard, oni neprídu.“  povedal Martin a pohladil starého pá-
na, ktor˘ sa obãas znenazdajky uzatváral do vlastnej skutoã-
nosti.
„Ja viem..“ za‰epkal. „Ale bolo také krásne si to predstaviÈ.
OcitnúÈ sa aspoÀ v predstavách vo svete, do ktorého by som sa
tak stra‰ne chcel vrátiÈ. Mal som byÈ chudobn˘, bol by som
‰Èastnej‰í. MoÏno nemajú niã, no majú jeden druhého a to ich
robí najbohat‰ími na svete...“
Martin zakryl ne‰Èastného starca dekou a zhasol chabé svetlo
lampy. Postavil sa a pre‰iel k závesu.
„Prídem zajtra..“ za‰epkal.
Prechádzal sa po noãnom meste a hºadel do rozsvieten˘ch sve-
tielok v oknách, prekraãoval mláky a snaÏil sa vyh˘baÈ kvap-
kám daÏìa. Pod noãn˘mi lampami sa v parku prechádzal muÏ
s dvoma deÈmi. Vyzerali tak ‰Èastne. DrÏali sa za ruky, smiali,
bláznili... Martinovi to zrazu pripomenulo dávnu scenériu ne-
deºného popoludnia, keì priviezol Richarda z letiska a doma
ho ãakali deti. 
„Len sa te‰, pokiaº e‰te nie si opusten˘. UÏívaj si to ‰Èastie, po-
kiaº trvá. Bratku, neprajem ti, aby si niekedy okúsil, ako chutí
samota. Mne staãí, len pohºad na jej zvráskavenú tvár.“ ‰epkal
Martin do vetra. „Koºko bude na svete e‰te takto opusten˘ch
otcov? Kto to v‰etko zvráti? Nájde niekto odvahu vytrhnúÈ po-
sledné stránky „Otca Goriota“ a napísaÈ ich od znova?“ uvaÏo-
val a prevracal si v ruke dávno o‰úchanú kniÏku. Zajtra ju po‰-
le Lucii a Adriánovi so slovami: 

„ Prepí‰te posledné stránky...k˘m je ãas...“

ateº môj. Ty si jedin˘, kto mi ostal. Len ty si ma neopustil. Ty,
ktorého som nikdy nevedel dostatoãne oceniÈ.“
„ Pane môj, vy ste predsa boli ku mne vÏdy dobr˘. Nikdy ste
ma predsa niãím neurazili. MoÏno ste boli trochu nároãn˘ a ne-
dopriali mi víkendy, to áno. Ale vÏdy ste mi to vynahradili pri
mesaãnom zúãtovaní.“
„Peniaze. Zas len tie peniaze. Eurá, doláre, koruny.. VÏdy to
bolo o nich. Cel˘ svet sa okolo nich toãí. Sme nimi omotaní, o-
pantaní vÏdy viac a viac zamotaní v ich spleti.... A keì ich ne-
máme, ão sa stane? Nikto nás zrazu nevidí, nikto, ani vlastné
deti. Ale moje nie, moje sa vrátia. Milujú ma, milujú.. Viem to.
Martin, choì, pozri sa ku dverám. Zazdalo sa mi, Ïe poãujem
niekoho ‰trngaÈ kºúãmi. BeÏ, ponáhºaj sa.. No tak, ão stojí‰...“
„Pane...“
„No tak, ão e‰te otáºa‰? Nenechaj ich predsa ãakaÈ. Lucia isto
vynechala veãerné kurzy manaÏérstva. A Adrián, môj dokona-
l˘ syn. Moja p˘cha. PravdaÏe príde na svojom novom aute. Isto
sa na Àom spolu prevezieme. Bude to ako vtedy, keì som mu
kúpil jeho prvé. Kedy to len... ach áno, bolo to na jeho osemná-
ste narodeniny. Práve spravil vodiãák a j ja som bol tak˘ hr-
d˘...“ 
„Pane, no tak spamätajte sa! Vy predsa nemáte dvere. Predali
ste ich, pamätáte? Ostal nám len záves...“
„ No, tak ho odhrÀ. Nebudeme ich predsa vítaÈ zatiahnut˘m
závesom. Lucia nemá rada závesy. Hlavne nie tmavé, tie pre-
dov‰etk˘m. Je to predsa distingvovaná mladá dáma, ktorá vie,
ão je pre Àu najvhodnej‰ie. UprednostÀuje spravidla svetlé o-
tvorené priestory...“ strhlo ho. „Mal by som sa upraviÈ. Áno,
áno, to bude najlep‰ie. Martin zrkadlo!““
Martin vstal zo starej v⁄zgajúcej stoliãky a pomaly otvoril zá-
suvku na noãnom stolíku. Vytiahol z nej zaprá‰ené zrkadlo
a podal ho do rúk starého pána. 
„Ó, aká stará zvráskavená fotografia. Nápadne sa podobá na
môjho otca. Mal by sa uÏ koneãne oholiÈ. Vyzerá dosÈ biedne,
myslím, Ïe keì ho fotili asi dávno nenav‰tívil holiãa. Len tá
jazva nad ãelom...kde k nej len pri‰iel... 
„Pane, ale to ste predsa vy.“ 
„Skutoãne?“ zaãudoval sa. „Ach, áno..“ povzdychol a pretoãil
zrkadlo na opaãnú stranu, kde bol vyryt˘ nápis:
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je svet ruÏovej‰í. Aj napriek tomu, Ïe nemám otca a mama je
upratovaãkou v ‰kole, po ktorej schodoch práve beÏím.
Nesprávna pôda pre moje sny. Mali by ma presadiÈ. Asi vy-
hlásim konkurz na záhradníka. 
Takmer som zabudla, Ïe ma mama poslala po kºúãe, ão za-
budla kdesi v triede. Ako môÏe stratiÈ pol kila Ïeleza? Nevadí,
aspoÀ ich ºah‰ie nájdem.
Vbehla som do poslednej triedy na chodbe, vedºa nej bola ma-
lá miestnosÈ, kedysi hudobná uãebÀa, dnes uÏ zabudnutá
a zapadnutá v prachu. Zaãula som tichú hudbu, poctivé hru-
bé steny v˘borne tlmili zvuk klavíra. Nie som znalec, ale do-
‰lo mi, Ïe tá stará haraburda sa koneãne doÏila rúk skutoãné-
ho odborníka. No teda, pote‰ila som sa, asi som prehliadla ne-
jak˘ skryt˘ talent v profesorskom zbore.
Mamine kºúãe viseli, ako inak, v zámke. PoÏiãané alebo u-
kradnuté? Bez zbytoãn˘ch, mne aj tak neznámych, zdvorilos-
tí som s oãakávaním otvorila dvere.
Hudba okamÏite stíchla. Zdalo sa mi, Ïe sa ma zºakol.
Nedivím sa, nie som vzor modernej sexbomby.
„Vypadni!“ zakriãal.
Vstal, prebodol ma nedefinovateºn˘m pohºadom, zo zväzku si
vybral jeden kºúã zrejme ako poistku do budúcnosti a ostatné
mi vrazil do ruky.  Nechce, aby ho niekto vyru‰oval. A mama
si myslela, Ïe uÏ starne, keì ich stále strácala. R˘chlo som vy-
‰la z triedy, pri schodoch ma e‰te stihol dobehnúÈ. 
„Nikomu to nehovor.“ Viac prosil, neÏ prikazoval.
Pomaly som sa vliekla a dole som mame podala kºúãe.
„UÏ sa ti nebudú strácaÈ.“
Flegmaticky na mÀa pozrela. Asi tomu neverila. UÏ ich nebu-
de nikto potrebovaÈ.
Tváril sa hrozne, keì som tam vo‰la. Nemala som ho ru‰iÈ,
mohol dohraÈ a ja poãúvaÈ. Pred mnoh˘mi rokmi mi mama zo-
brala moju obºúbenú bábiku s odlomenou rukou, aby ju vy-
hodila. Hnevala som sa na Àu a bola zároveÀ smutná. Vyzeral
rovnako. Obrala som ho o radosÈ.
âo to len hral? Bolo mi to také známe. Kedysi na základke sa
ma snaÏili nauãiÈ nieão o hudbe... no ja som analfabet aj v tej
súãasnej. 
Pre Eli‰ku. Spomienka mi preletela mozgom ako lúã slnka.

LENKA MEDOVâÍKOVÁ, 19 ROKOV
Gymnázium Juraja Fándlyho, ·aºa

Bytom: ·aºa

Konkurz na záhradníka

VÏdy som túÏila po zvlá‰tnom vzÈahu. Nehovorím len o part-
nerskom, ktor˘ by síce bol najlep‰í; ale aj o priateºskom.
Jednoducho po vzÈahu so zvlá‰tnym  ãlovekom. Jeho jedineã-
nosÈ by sa v slovách hºadaÈ nedala, ale kaÏd˘ ju zbadal uÏ len
v obyãajnom pohºade. 
Spriaznené du‰e moÏno spoznaÈ uÏ na kilometre. Tak˘ch som
videla len zopár, samozrejme boli to páriky, ale tá blízkosÈ
du‰í aÏ bila do oãí ako neónka v jaskyni. Rovnaké úsmevy, po-
hyby, pohºady, tesná blízkosÈ a pod ‰atami im nepochybne
srdcia bili rovnakou frekvenciou. Za ‰Èastlivcami som sa vÏdy
obzerala so závisÈou.
A tak hºadám po uliciach a obchodoch niekoho so Ïivotom
v oãiach, poãúvam rozhovory a ãakám na v˘nimoãného ãlove-
ka. MôÏem sa pokojne nazvaÈ lovkyÀou pokladov; taká vzác-
nosÈ ako správny ãlovek mi nesmie ujsÈ. 
MoÏno sú moje sny g˘ãové. Pokiaº v‰ak nemám, ão potrebu-
jem - teda extra vzÈah, spokojná nikdy nebudem. Fantázia je
vraj náhradou neuspokojen˘ch Ïelaní a ‰Èastn˘ ãlovek nefan-
tazíruje. Som teda ne‰Èastná? Kam by potom svet dospel bez
snívania. Zrejme by sme Ïili e‰te v dobe kamennej, keby sa raz
praãloveku neprisnilo o ºah‰om porcovaní mamuta pästn˘m
klinom.
Dúfam, Ïe kdesi pre mÀa existuje podobn˘ ‰ialenec.
Samozrejme nájsÈ chlapa nie je ºahké, na strome Ïiadni ne-
rastú. Láska na prv˘ pohºad je podºa mÀa blbosÈ - naraziÈ na
niekoho, pozrieÈ mu do oãí a spoºahnúÈ sa nikdy nefungujúcu,
mnou nenávidenú chémiu; to ani náhodou. Na veºkú lásku
treba veºa maliãkostí. 
K˘m vybehnem nahor, poriadne sa zadychãím. Chcela by som
koneãne schudnúÈ. Niekto radosÈ aj smútok zapíja, ja v‰etko
zajedám sladkosÈami. Îivot si treba osladiÈ a s cukrom v krvi
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ich hr˘zla, ale veºmi mi nechutili - neboli totiÏ sladké. Potom
mi v‰ak jednu vloÏil do ruky - zelenú a viedol ju po papieri.
Teraz má tá ceruzka asi dva centimetre, ale aj tak ju nevyho-
dím, hoci dokáÏem pracovaÈ len s nov˘mi. PouÏívam ju ako
ãosi sviatoãné, len na skice, ão sú pre mÀa citovo dôleÏité a ur-
ãite sa podaria. 
Pri tom spomínaní som naãarbala na v˘kres klavír a neurãitú
postavu otoãenú chrbtom. Zahºadela som sa akoby to ani ne-
bol môj v˘tvor. V Àom bola hudba, tóny Ïili spolu s ním. Na
obraze by to vyzeralo úÏasne... keby som farbám dokázala
vd˘chnuÈ du‰u. Moja skica neprejavovala Ïiadne známky mi-
nulého ani budúceho Ïivota.
Ak to pôjde takto ìalej, zostane zo mÀa bezduchá kopírovaã-
ka cudzích obrazov. Bez talentu nemám niã. DoÏijem sa e‰te
tej úprimne vyslovenej vety, ktorú mi hovorieval otec?  
V tej chvíli som potrebovala, aby sa zjavil vo dverách a pove-
dal mi to.
„Nieão v tebe je, maliãká.“
Obzrela som sa. Nebol tam. Iba na stene visel jeho obrázok,
ktor˘ som spravila e‰te pred jeho smrÈou. KrúÏok s úsmevom
a päÈ paliãiek. Ako by vyzeral dnes?
Izba plná obrazov zrazu stratila pre mÀa cenu. Kedysi som Ïi-
la v nej s pocitom, Ïe tu je môj Ïivot premenen˘ na papier
a farby a raz sa stanú základom budúcnosti. Ëahy rúk sa mi
zdali trhané, bez vynaliezavosti v technike. VÏdy som sa veºmi
te‰ila, keì sa mi podarilo po dlhom ãase dokonãiÈ kaÏdú
z nich. Poãas kreslenia nedozrievali nielen kresby, ale aj ja;
viackrát som ich pretvorila a zmenila pohºad na ne, k˘m som
si povedala, Ïe sú naozaj hotové.
Keby som dokázala namaºovaÈ skutoãn˘ obraz... Mala som
pocit, Ïe to viac nepôjde, ak mi niekto nepovie, Ïe mám talent.
Len tak od srdca... Îiadny umelec nemôÏe tvoriÈ, ak nemá as-
poÀ ten najzákladnej‰í podnet – túÏbu po sebavyjadrení alebo
chuÈ pote‰iÈ ostatn˘ch.
V ten deÀ som uÏ niã nezjedla a nechcelo sa mi ani uãiÈ. Tak
toto bola tvorivá kríza.

O pár dní som vbehla do susednej triedy, aby som vrátila ka-
mo‰ke poznámky. UÏ som ani nedokázala udrÏaÈ svoju pozor-

Áno, vtedy sa mi páãila.
Povzdychla som si. ·Èastná Ïena, ktorej muÏ skladá hudbu.
Alebo postaví zámok, napí‰e pre Àu kilometre ver‰ov, ãi zasa-
dí celú záhradu kvetov. Mne by celkom staãilo, keby takú
skladbu zahral iba pre mÀa. âo uÏ, históriu neovládli tuãné
Ïeny.
MoÏno som si len nam˘‰ºala, ale zdalo sa mi, Ïe jeho pohºad
by bol presne tak˘, po akom pátram uÏ veºmi dlho. Ale bol mi
otoãen˘ chrbtom... 

Sedela som pri okne a kreslila. Teda pokú‰ala som sa. Dnes
svietilo nádherné slnko a veciam i ºudom dodávalo ceruzkou
nedosiahnuteºné odtiene. Skvelá príleÏitosÈ na môj veãn˘ boj
so svetlom a tieÀom. V mysli a pred oãami sa objekty rysova-
li dokonale, ale medzi mozgom a rukou nastal skrat a na pa-
pieri vyzerali úplne umelo, postavy nemali du‰u, ktorú som sa
im márne snaÏila darovaÈ.
„M⁄tvola vyzerá Ïiv‰ie ako moje kresby,“ za‰omrala som si
pod nos.
V zúrivosti nad svojou neschopnosÈou som zavrãala a v‰etko
rozmetala po zemi. VÏdy dopadnem takto. Kreslím ako o Ïi-
vot, potom to roztrhám a mlátim ãelom o stôl. Ak moja kríza
pokraãuje aj na druh˘ deÀ, padnú aj ìal‰ie obete, keì mi zaã-
nú pripomínaÈ banálne ãarbanice päÈroãného decka.
Svetlo, tieÀ, svetlo, tieÀ. T˘ch sa nemôÏem dotknúÈ.
Netrpezlivo som vrtela ceruzkou v ruke. Aby som nieão na-
kreslila, musím si to najprv do detailu prezrieÈ, zo v‰etk˘ch
strán. Potom zavriem oãi a prsty mi nahradia oãi, dot˘kam sa
kaÏdého milimetra, skúmam aj najmen‰ie priehlbinky ãi v˘-
stupky. A nakoniec presuniem svoje zmyslové pocity na papi-
er.
Takto nikdy nebudem ‰tudovaÈ umeleckú ‰kolu. Naão tie ro-
ky v˘tvarnej? Cel˘ Ïivot som zasvätila kresleniu, dokonca ani
‰kolu som nebrala príli‰ váÏne, len aby som sa ão najviac mo-
hla venovaÈ farbám. Teraz mám na krku tvorivé prázdno a e‰-
te aj  mama zaãína stále viac kritizovaÈ moje úbohé ‰túdium,
hoci ma doteraz aÏ nekriticky podporovala. 

Asi som jej pripomínala nikdy nesplnen˘ otcov sen byÈ ma-
liarom. Práve on mi pred rokmi daroval farbiãky. Najprv som
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Vybehla som po schodoch ºah‰ie neÏ obyãajne. UÏ tam som
zaãula tiché tóny. Nevedela som, kam sa usadiÈ, kamenná
podlaha bola ãertovsky studená, zostala mi teda len vedºaj‰ia
trieda.  

Dvere som musela nechaÈ otvorené, aby som vôbec nieão
poãula. Riskovala som, Ïe ma uvidí, ale zdúchnem v prav˘ ãas.
Sadla som za katedru, zavrela oãi a ponorila sa do zvukov
utlmujúcich ticho.

Ako je moÏné, Ïe som nikdy nezbadala, aká skvelá vec je
taká hudba? Takmer som dostala chuÈ kresliÈ, znela in‰pira-
tívne. UÏ viem ako zahnaÈ tvorivú krízu. KaÏd˘ deÀ trocha
muzikoterapie. 

Na chvíºu som sa zasnívala. Videla som sa v budúcnosti
ako svetoznáma maliarka. Pochytila ma zvlá‰tna ochabnutosÈ
ako pred spánkom a radosÈ ako pri peknom sne, ani som sa
nezºakla, keì vedºa buchli dvere.

Keì som sa vrátila späÈ na zem, stál vo dverách a díval sa
na mÀa. Iba tak obyãajne si ma obzeral, ako zviera v zoo, kto-
ré e‰te nevidel.

„Poslala Èa sem mama?“
Iba som pok˘vala hlavou.
„Nechcem, aby sa o mne e‰te niekto vedel.“
Stále to isté. Veì som to nikomu nepovedala.
„Hrá‰ vynikajúco...“ zamrmlala som, aby nebolo ticho.
Usmial sa.
„Vyru‰il ma nejak˘ buchot. Asi ti spadli kºúãe,“ ukázal

bradou na zem. „Ale, kedÏe si to len ty, budem pokraãovaÈ.
Stále ãakám, kto ma tu naãape. Poì vedºa.“

Prekvapil ma. Myslela som, Ïe ma nezná‰a. Ani mi nena-
padlo odmietnuÈ, neurazilo ma to „len ty“. Vliezli sme do za-
prá‰enej kobky a zloÏila som sa na vratkú stoliãku.

OpäÈ mi sedel chrbtom a v tom polo‰ere vyzeral presne tak
neurãito ako na mojich kresbách. Predsa len viem kresliÈ.
NevydrÏala som. Vyletela som odtiaº, aby som si vzala zo ‰at-
ne svoje skice. Netrvalo to ani minútu. Raz asi trhnem r˘ch-
lostn˘ rekord.

Ani si nev‰imol, Ïe som preã. Horúãkovito som zaãala kres-
liÈ. Keì som si sadla, stoliãka zúfalo zav⁄zgala. Zrazu prestal
a r˘chlo sa ku mne otoãil.

nosÈ, stále som si len ãmárala postavu za klavírom a snaÏila sa
ju oÏiviÈ. Postavy mi nikdy nerobili problém, a zrazu sa z to-
ho stala moja noãná mora.
Ponáhºala som sa späÈ a vrazila presne do Ïivej podoby mojej
skice.
„âo nevi...,“ nedokonãil, keì uvidel, Ïe som to ja.
Mnohí dokonãovali tú vetu slovami „...ty slanina“ alebo ãosi
podobné. Väã‰inou som sa na‰tvala a autorovi takej poznám-
ky kopla do nohy, to v‰ak vyvolalo e‰te búrlivej‰iu reakciu
a dostala som tie najuráÏlivej‰ie pomenovania. Bolo mi to jed-
no; aspoÀ som si vybila zlosÈ, keì so mnou nezaobchádzali
ako s ãlovekom iba kvôli mojej tuãnote.
Chvíºu na mÀa hºadel a potom bez slova odi‰iel s pobúren˘m
v˘razom; akoby sa urazil, Ïe som mala drzosÈ do neho vraziÈ.
Nech si trhne, keì mal takú smolu, Ïe som ho vtedy na‰la pri
klavíri. Keby som bola nejaká vychudnutá kosÈ, asi by ma za-
ãal baliÈ.
V ten deÀ som sa rozhodla trochu ho rozhodiÈ, a zostala som
v ‰kole dlh‰ie, aby som zistila, ãi bude hraÈ. Nevedela som, ão
robiÈ, iba som sa ponevierala po ‰kole a tvárila sa, Ïe pomá-
ham mame.
„Aj ty ho chce‰ poãuÈ?“ sp˘tala sa ma.
„A koho?“ zamrmlala som bez záujmu.
„Predsa toho chalana, keì hrá. Obãas ho nechávame tu, aÏ
k˘m nezatvoria ‰kolu. Je váÏne dobr˘,“ odpovedala, akoby
bolo úplne samozrejmé, Ïe tu kaÏd˘ deÀ môÏe hraÈ.

„âo?!“ vykríkla som, „ty si to vedela uÏ vtedy, keì sa ti
stratili kºúãe?“

„Potom, ão si mi ich vrátila, pri‰iel za mnou a poprosil ma,
aby som ho tu obãas nechala.“

„Preão o tom neviem? Rozm˘‰ºala som, ãi to niekomu po-
vedaÈ, veì je to ako vlámanie.“

„Je to tajnostkár, ale má úÏasn˘ talent. âo uÏ s ním.
Odkedy si ho naãapala, je e‰te opatrnej‰í. Nikdy mi nepove-
dal, preão to robí takto. MôÏe‰ ho poãúvaÈ, ale nesmie o tom
vedieÈ.“

No teda. Ak˘ tajnostkár. Ako z románu. Iba hlavní hrdino-
via sa do seba nezamilujú. Usmiala som sa pod nos. AspoÀ
pôjdem na utajen˘ koncert.
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daÈ, aby som neutiekla pred vlastn˘m obrazom. Môj pohºad
v‰ak nesmeroval do tváre. Nadvihla som triãko. Zjavili sa ob-
rovské vrásy tuku. Stláãala som ich a naÈahovala v snahe
predstaviÈ si, ako by som vyzerala bez nich. Takmer mi pri‰lo
zle. R˘chlo som stiahla triãko späÈ.

Ach. Vyd˘chla som si. UÏ nebolo vidieÈ niã. Zniãene som sa
oprela o stenu. Hrôza vo mne v‰ak zostala. Ten tuk odtiaº ne-
zmizne. Bude sa niekto chcieÈ dot˘kaÈ takého tela? Tuãného... 

Ako nenávidím to slovo! Hor‰ie ako rakovina. Zar˘valo sa
do pocitu sebalásky, narú‰alo hodnotu môjho ja ako ãloveka
i umelca. 

Tuãná, tuãná! ·karedá, ‰karedá! To som uÏ poãula od de-
ciek, keì som bola malá. Vtedy som plakala a nemal ma kto
ute‰iÈ. Mama mi len vravela, Ïe deti sú hlúpe a ja nie som tuã-
ná. âudné, aké klamstvá nahovoria rodiãia deÈom, keì neve-
dia, ão s nimi.

Hlbok˘ nádych. UÏ je to preã. Predsa sa nerozplaãem.
Pôjdem sa rad‰ej prejsÈ.

V parku som k⁄mila holubov omrvinkami a seba ãokolá-
dou. Sedela som nad prázdnym hárkom. Chcela som kresliÈ,
ale ceruzka iba hladkala tvár papieru. 

Zrazu si ku mne prisadol, ani som ho predt˘m nezbadala.
„Vãera si zmizla r˘chlo.“
„Uhm. Preão hráva‰ v ‰kole?“ UÏ dávno mi to v⁄talo v hla-

ve.
„Len tak. Mám tam súkromie.“
Ironicky som na neho pozrela.
„No, nie aÏ také,“ dodal r˘chlo, „ale malá spoloãnosÈ nie je

na ‰kodu. A dnes ma odtiaº riaditeº vyhodil.“
„To si mohol ãakaÈ. Veì to pozná‰. Aktivity mimo krúÏkov,

bez dozoru, bla bla....“
„Viem... Ale doma ma poãúvajú neradi.
„To váÏne? Veì by mali skákaÈ od radosti.“

„To hej. Ale im vadí, Ïe nehrávam na súÈaÏiach a pripadá
im to ako strata ãasu. Buì ‰kola alebo klavír. Niã medzi. Vraj
ozajstn˘ úspech v kaÏdej oblasti dosiahnem, len ak sa dám do
toho cel˘.“

„âo robí‰?“ sp˘tal sa a vytrhol mi papier z ruky.
Zostala som ticho. Na chvíºu som sa zahanbila, Ïe vôbec

kreslím. Obãas som mala dojem, Ïe mnohí si predstavujú tuã-
n˘ch ºudí ako kopy tuku bez citov, ktoré nemajú právo na lás-
ku alebo nadanie. Zrejme aj si také ãosi myslel aj on; tváril sa
prekvapene, ako keby objavil päÈnohú maãku.

„No teda, vyzerá to dobre. To mám byÈ akoÏe ja?“ sp˘tal sa
neveriacky.

„Hej, ty, veì kto in˘,“ odpovedala som neochotne, „v po-
slednom ãase mám tvorivú krízu, niã ma nein‰piruje,“ dodala
som ako na ospravedlnenie, Ïe kreslím práve jeho. E‰te by si
myslel, Ïe po Àom idem. Vlastne idem, ale ako po objekte na
kreslenie.

„UÏ by som mala ísÈ,“ vzala som si svoju kresbu a letela
som dole schodmi. 

âo to len povedal? To vyzerá dobre – na svoju postavu na
papieri. Zasmiala som sa.

Jeho v˘raz mi pripomenul mojich kamarátov, ich uÏasnuté
pohºady, keì si prezerali moje obrazy. Sánky im padali, hoci
niektoré boli hrozné. Mala som rada do oãí bijúci hold môjmu
talentu. Dlhé roky mi to staãilo. 

Teraz som v‰ak neãakane potrebovala som obdiv ako Ïena.
Na ten sa nikto nezmohol, ale aspoÀ mi neklamali. Súcit ne-
návidím. Na mojom fyzickom zjave aj tak neexistovalo niã
ohurujúce. 

Do zrkadla som sa rad‰ej dlho nepozerala. Nechodila po
svete som s pocitom, Ïe som tuãná, ale realita sa zjavila a ob-
medzovala ma, i keì som to nechcela. A vtedy som nenávide-
la cel˘ svet.     

Nemohla som sa ponáhºaÈ, ºahko som sa unavila, cítila som
sa nepríÈaÏlivá. A presne tak sa aj mnohí na mÀa pozerali.
Ako na ‰karedé prasa. MoÏno to bol dôvod, preão som zaãala
kresliÈ. Dokazovala som si vlastnú skutoãnú hodnotu. A o-
krem toho Ïivot stvárnen˘ na papieri je oveºa kraj‰í a vôbec
nevyzerá ÈaÏk˘.

S povzdychom som sa postavila pred zrkadlo. Toto je môj
najväã‰í boj, ak nerátam státie na váhe. Musela som sa ovlá-
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Usmiala som sa. Presne toto som chcela. 

Keì dohral, oprel sa rukami o klavír a chvíºu oddychoval.
Ani sa neãudujem. Také Ïivelné vyjadrenie vlastnej osobnosti
stojí veºa energie a ãasto aj odvahy. Málokto dokáÏe doslova
vypºuÈ svoju nahú du‰u a nechaÈ ju publiku. Duchom bol kde-
si ìaleko a neodváÏila som sa sp˘taÈ, na ão spomínal. 

Vtedy som dostala neuveriteºnú, aÏ bolestivú túÏbu objaÈ
ho a oprieÈ sa o jeho chrbát, aspoÀ na pár sekúnd nechaÈ prú-
diÈ teplo z jeho pokoÏky, trochu sa zohriaÈ uspokojenou túÏ-
bou po hudbe a hlavne naãerpaÈ in‰piráciu na jeho obraz.

Akosi som vedela, ak˘ by to bol pocit. Ráno, po dobrom
spánku som sa rada váºala v mäkkuãkej, teplej posteli. Chcela
som splynúÈ s tou mäkkosÈou, zostaÈ tak navÏdy, aj keì von-
ku je arktická zima. MoÏno takto sa cítia deti pred narode-
ním, chránené pred vonkaj‰ím svetom mäkk˘m teplom ma-
ternice. Presne to mi ch˘balo. Pocit ochrany, ostnat˘ drôt, ão
by ma oddeºoval od mojej pochybnosti a stráÏca, ktor˘ by mi
nedovolil priblíÏiÈ sa k nemu.

Ale musela som si ho váÏiÈ len ako pána  veºkého umelca;
a keì mal náladu, i ako priateºa. Mohol by to zle pochopiÈ
a odpla‰iÈ som ho nechcela. 

Nikto nedáva svoju du‰u zadarmo; a on chcel za kúsok zo
seba obrovsk˘ kus zo mÀa. Ak som nerozprávala sama, vyÈa-
hoval zo mÀa spomienky, prehrabával sa mi v kresbách, vy-
pytoval sa, ako vznikli, pátral po mojich názoroch.

Hºadal ãosi veºmi súkromné, ão som si veºmi stráÏila.
MoÏno to chcel ako záruku, Ïe nepo‰liapem jeho génia, ktoré-
ho mi bezbranného ukazoval na dlani. Ak by som mu ublíÏi-
la, asi by neváhal a utrápil by ma na smrÈ.

UÏ som pochopila, preão nikdy nehrával na súÈaÏiach.
Nebolo to zo strachu. Len vedel, Ïe publikum mu nemá ão daÈ,
okrem potlesku. âo viac v‰ak mohol chcieÈ? Aby mu v‰etci
hladkali ego a rozprávali svoje tajomstvá? 

Netrpezlivo do mÀa ‰Èuchol a prebral ma z úvah: „A ão ty?“
Vzdychla som si. Je na ãase zliezÈ do rakvy pochovan˘ch

spomienok a uÏiÈ si psychoterapiu.

Tá veta mi zaliala celú myseº a na jej breh vyhodila moje
spomienky. Na chvíºu sa zastavil svet v okolí. TakÏe predsa je
to pravda. Cel˘ Ïivot som ne‰la naslepo.

„Majú pravdu...“

Prebral ma zvlá‰tny pocit. Nieão mi ch˘balo. MoÏno neja-
k˘ vitamín. Ospalo som sa vyvliekla  z postele. Na chodbe stá-
la mama.

„Bol tu.“
Vyvalila som oãi. To nie je moÏné. Pri‰iel za mnou a ja som

spala.
„Preão si mu povedala, Ïe spím?!“ vykríkla som na Àu zú-

rivo. V slepej zlosti som sa obula. Nesmie odísÈ. ·ialene som
sa za ním rozbehla. Pochytil ma panick˘ strach, Ïe sa uÏ ne-
vráti, ak ho nedobehnem. 

„Poãkaj! Stoj uÏ koneãne!“
Nepoãul moje v˘kriky. Na‰Èastie bol uÏ veãer, nikto sa ne-

zastavil, aby sa pozrel na ‰ialenú babizÀu letiacu ulicou, ako-
by ju okradli. Takmer som sa zadrhla, k˘m som ho dobehla. 

Dopekla s tuãnotou! Toãila sa mi hlava a bolo mi zle.
Koneãne sa otoãil. Prehla som sa v páse a snaÏila sa presved-
ãiÈ svoj Ïalúdok, Ïe mu bude lep‰ie tam, kde je. Chytil ma za
ruku.

„âo je?“ sp˘tal sa naºakane. „Nieão s mamou?“
Pokrútila som hlavou.  
„Nespala som... nespala,“ ‰epkala som zniãene.
„To vidím. Na maratóny nie je vhodné poãasie.“ 
Posadil ma na najbliÏ‰iu laviãku. Pºúca ma uÏ prestali bo-

lieÈ.
„Preão si za mnou pri‰iel?“
„Preão si za mnou utekala?“ 
Iba som otvorila ústa. Niekto musí odpovedaÈ. Ja v‰ak ne-

chcem vysvetºovaÈ nieão, ão mne samej pripadalo bizarné.
Mala som zostaÈ doma.

Zbadal, Ïe zo mÀa niã nedostane, preto rad‰ej pokraãoval:
„Ak si nespala, mohla si mi zavolaÈ a nie stra‰iÈ okoloidú-
cich.“ 

„Nechce‰ si nieão vypoãuÈ?“ pokraãoval.  „UÏ ma nebavilo
len interpretovaÈ, tak som ãosi zloÏil.“
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„To myslí‰ váÏne?!“ vykríkla som. „Ty ma vyhadzuje‰?“
„Asi áno.“
Takmer som si vykæbila sánku od úÏasu. To je... také svin-

stvo...
Urazene som sa pobrala domov.
Zabudla som si tam v˘kresy. S nechuÈou som sa obrátila

a na‰tvane vletela späÈ do jeho izby. Okrem postele, skrine
a stola bola takmer prázdna. AÏ na klavír. Ten vypæÀal svojou
dôleÏitosÈou v Ïivote majiteºa úplne v‰etko a keby to bolo
moÏné, prerástol by cez stenu, aby dokázal, Ïe nie je pre neho
len vec.

âasto zaspal opret˘ po dlh˘ch hodinách snahy priviesÈ do
dokonalej súhry noty a tóny. A ten ãas mohol tráviÈ rad‰ej so
mnou. Ale nechcel.

Z celej sily som narazila päsÈou do kláves a kopla do jeho
nôh. Vydal zúfal˘ v˘krik nevinne t˘raného dieÈaÈa. Akoby sa
v plaãi ospravedlÀoval: „NemôÏem za to, Ïe ma má rad‰ej neÏ
teba...“

V tej chvíli som dostala chuÈ rozbiÈ ho na márne triesoãky,
spáliÈ ich, ublíÏiÈ mu. Aby som nepoãula Ïalujúce kvílenie trá-
pen˘ch strún, rad‰ej som kopla do steny.

„Au!“ zarevala som.
Zrazu sa zjavil za mnou. Asi zaãul plaã svojho miláãika aj

na opaãnom konci domu. Vyzeral ako m˘tick˘ pomstiteº ne-
vinn˘ch. Ak by som ho teraz nakreslila, pomenovala by som
to „Dobr˘ zbojník“. Naozaj pripomínal hrdinu úprimne roz-
horãeného nad násilím spáchanom na jeho najväã‰ej láske. AÏ
som sa zºakla.

„âo si urobila?“ sp˘tal sa podráÏdene.
„Niã. To bola len pomsta tvojmu klavíru.“
„Jasné, hudobn˘ barbar ako ty nevie niã lep‰ie ako si zlosÈ

na mÀa vylievaÈ na klavíri. Mojom klavíri...
Mala som chuÈ na mieste ho zabiÈ, aby uÏ nikdy nepovedal

to slovo.
„Tak si ho nechaj a daj sa s ním pochovaÈ. A medzit˘m si

v‰imni, Ïe na svete neÏije‰ len ty a tvoj klavír!“ vykríkla som
urazene.

Vyletela som z domu. Vedela som, Ïe za mnou nepobeÏí, to-
to nebol presladen˘ román. Urãite sa mi uÏ ani neozve, na to

Ako dieÈa som hrávala s otcom jednu hru. Vlastne hra to
bola iba z mojej strany. Vracal sa vÏdy veãer a ja som sa cel˘
deÀ nevedela doãkaÈ jeho príchodu. Prehadzovala som sa
v rodiãovskej posteli a hnevala sa, Ïe ma tu necháva samú.
Veºmi dobre som vedela, Ïe príde, striehla som na ‰trkot jeho
kºúãov v zámke. Potom vo‰iel do spálne, zaÏal svetlo, ale tvá-
rila som sa, Ïe spím.    

Nechcela som, aby si myslel, Ïe stále ãakám na neho, a pre-
to som ho nikdy neprivítala. Iba som ìalej nepohnute leÏala
otoãená k nemu chrbtom. Chvíºu len tak stál, asi si ma obze-
ral, potom ma pohladkal po vlasoch a s povzdychom odi‰iel. 

Ráno som sa zobúdzala vo vlastnej posteli, rozãarovaná, Ïe
ma opäÈ nenechali pri sebe. Nikdy sme neboli v‰etci traja na-
ozaj spolu a e‰te ma aj odsúvali. Neskôr otec zomrel a dlho
som ºutovala, Ïe som ho nechala odísÈ pre svoju tvrdohlavosÈ
a p˘chu. Ktovie, kde sa také ãosi nabralo v päÈroãnom decku.
Zostalo mi to v‰ak doteraz a vyliezla z toho poriadna arogan-
cia.

Mama mi raz rozprávala, ak˘ bol otec smutn˘, keì nemo-
hol byÈ po veãeroch so mnou. ·ialene som túÏila, aby sa vrá-
til a aspoÀ raz som sa mu mohla vrhnúÈ okolo krku. Tá túÏba
ma skoro zabila, v noci som sa zobúdzala a plakala.“ 

Zostala mi len trpkosÈ z vlastnej blbosti a odvtedy ãakám
na ãloveka, ktor˘ ma nenájde spaÈ, keì sa bude vracaÈ domov.

Tú poslednú vetu som si povedala len v duchu. 
„E‰te stále ti ch˘ba?“ sp˘tal sa.
Iba som prik˘vla.
„VÏdy vravieval, Ïe budem slávna maliarka. Po Àom mám

talent. ·koda, Ïe on sa nestal maliarom.“
Chvíºu na mÀa hºadel, usmieval sa. Dostal, ão chcel.

Spomienku, ktorú som stráÏila celé roky. Zdalo sa mi, Ïe prá-
ve na toto ãakal. Teraz som sa nemohla len tak ºahko prestaÈ
s ním priateliÈ.

Hudba mnou prenikala, stávala sa súãasÈou krvi a udrÏia-
vala ma pri Ïivote ako kyslík. Zrazu v‰ak vzduch prestal prú-
diÈ.  

„Teraz ma nechaj hraÈ.“
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dela h˘baÈ konãekmi prstov akoby hral; vtedy sa mi zdalo, Ïe
Ïilami mu prúdia noty.

A toto v‰etko vysielal jeho pohºad, prenikavej‰í neÏ ront-
gen; nedalo sa na neho hºadieÈ a neostaÈ v úÏase. Neãudo, Ïe
baby za ním umierali a vzdychali, ak˘ je sexi. LenÏe on mal
záujem iba o to, ão ho robilo tak˘m nezvyãajn˘m – hudbu. Tá
bola jeho milenka.

Podal mi ruku. Viac ani nemusel. Prebehol mnou kúsok je-
ho energie. Práve sme uzavreli vynikajúce spojenectvo.

Takmer v‰etky Ïeny ão i‰li okolo, sa za ním obzerali, a keì
uvideli mÀa, nahodili zhnusen˘ v˘raz. V duchu som ich vy-
smiala. Hoci nebol môj partner, toto mi vynahradilo moje ce-
loÏivotné komplexy.

Daroval mi sadu zelen˘ch vecí - ceruzku, pastelku, ‰tetec,
temperku, papier, v‰etko zelené. Rozosmiala som sa ako uÏ
dávno nie a zaãala som kresliÈ.

Hrával kaÏd˘ deÀ a ja som ho zatiaº maºovala. Darilo sa mi
ako nikdy. Obraz bol hotov˘ r˘chlo a mal presne to, o ão som
sa pokú‰ala cel˘ Ïivot: bol Ïiv˘. Poslala som ho na mestskú
v˘stavu. Vôbec som nepochybovala, Ïe ho tam uvidím.

Vyzeral takto: MuÏ sediaci pri klavíri; z oãí mu vanie ra-
dosÈ z hudby, ktorú dokáÏe vymámiÈ z m⁄tveho nástroja. Sami
neznamenajú niã, ale symbióza zvuãného dreva a talentovanej
du‰e dokáÏe prebudiÈ pocity aj v kameni. A toto v‰etko vidieÈ
iba z farieb na plátne. V duchu som ho pokrstila Záhradník.

Keì som sa túlala medzi náv‰tevníkmi v˘stavy mlad˘ch
talentov, usmievala som sa nad ich prekvapením i nad v˘rok-
mi o mojom v˘tvore. Asi sa ãudovali, preão klavír je zelen˘.
âo uÏ, je to moja obºúbená farba.

Z jednej skupinky som zaãula: „Ten ãlovek je ako Ïiv˘. Ale
ten klavír...“

Odvtedy viem a uÏ nepochybujem, Ïe mám talent. Môj kon-
kurz na záhradníka bol úspe‰n˘. Aj keì pri‰iel iba jeden u-
chádzaã.

bol príli‰ hrd˘ a tvrdohlav˘ a ja tieÏ. A pri‰la som priateºa,
nadaného ako desaÈ virtuózov, ktor˘ mal iba jedinú chybu.
Mal o mÀa primal˘ záujem o ºudí     

âasto mi hovoril, Ïe aj z nástroja dokáÏe dostaÈ viac ako
z ãloveka. DosÈ odváÏne tvrdenie. Veì s ním ani nikto dlho
nevydrÏí. Stále len nieão poÏaduje a sám dáva minimum. 
AspoÀ viem, Ïe pre neho mám men‰iu cenu neÏ vyle‰tené drevo so
strunami. A to som mu toºko dala, dokonca aj spomienku, ktorá ma
trápila celé roky.

Nech je cel˘ Ïivot sám a zadrhne sa aj s t˘m svojím dre-
vom...

Amok ma pomaly pre‰iel a nastúpila depresia.
„Îijem na nesprávnej pôde,“ povedala som svoju obºúbenú

frázu. VÏdy som Àou zaãínala rozhovor o mojich problémoch. 
„Treba Èa presadiÈ,“ zamrmlala kamo‰ka.
„Nemám záhradníka,“ povzdychla som si.

„A na ão!? Aby Èa obrábal?“ vyletela na mÀa. „Odkedy se-
dí‰ a ãaká‰, Ïe niekto príde a zachráni Èa? Hádam si myslí‰, Ïe
ten narcistick˘ klavirista bude tvoj záhradník?“
Nemohla som to poãúvaÈ. Mala totiÏ pravdu. 

„Som tuãná, aj tak by ma nechcel. A uÏ vôbec by ma ne-
obrábal. Chcela som ho len namaºovaÈ.“

Zasmiala sa.
„Tak to je jeho chyba. Ani by som neverila, Ïe také nieão Èa

zloÏí. Chce‰ byÈ predsa maliarka, nie? Na to nepotrebuje‰, aby
ti stál za model nejak˘ trápny egocentrik.“

Ach dopekla. To nie je také ºahké. On má du‰u. A tú potre-
bujem pre svoj obraz. 

OpäÈ som sa vrátila kresliÈ do parku. Bolo tam ticho...
a nikto. Hádam stvorím nieão aj bez Ïivého modelu. V‰etky je-
ho skice som ‰marila do ko‰a. âo by som tak mohla nakresliÈ? 

K˘m som tak sedela v snahe nieão vymyslieÈ a cmúºala si
prst, do chrbta sa mi oprelo teplo kohosi pohºadu.

Nev‰imla som si, Ïe tam bol. V oãiach mal to, ão som vÏdy
chcela dostaÈ na papier. Vá‰eÀ z hudby sa pretavila do jeho
dúhovky a do prstov sa vypálila klaviatúra. Neraz som ho vi-
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E‰te vÏdy si vychutnával relax a niãnerobenie pred zapnut˘m
televízorom, s vankú‰om pod hlavou a prázdnym balíãkom
lupienkov, ktor˘ medzit˘m skonãil na podlahe. So zatajen˘m
dychom sledoval úvod Veºkej ceny ·panielska formuly 1.
Zahrievacie kolo, poãas ktorého si kaÏd˘ pretekár posledn˘
raz detailne prezrie traÈ a pripraví pneumatiky, sa ch˘lilo ku
koncu. Jazdci zaujali svoje ‰tartovacie miesta. 3-2-1 ‰tart!
Formuly sa priam raketovou r˘chlosÈou vyrútili vpred. Hneì
pri prvej zákrute sa odohrala hrôzostra‰ne vyzerajúca neho-
da. Oliver mal z kaÏdej hrozn˘ pocit, ale v kútiku du‰e za
vÏdy te‰il z napät˘ch situácií na trati. Bezpeãnostné vozidlo
bolo ihneì v pohotovosti, pelotón huãiacich strojov spomalil
na menej ako poloviãnú r˘chlosÈ. Jazdci mali ‰Èastie – z neho-
dy vyviazli bez zranení. 
Na dvere Oliverovej nedostupnej izby zaklopala jeho mama
a následne dvere pootvorila.

„Oliverko, pohni sa uÏ od tej telky a poì mi s nieãím po-
môcÈ, prosím,“ povedala mu pokojn˘m hlasom, akoby neoãa-
kávala inú ako kladnú odpoveì. Priam impulzívne vzala
prázdne poháre z jeho stola. Ostatn˘ neporiadok sa snaÏila
nev‰ímaÈ. 

„Neskôr, mami! Práve sa to zaãalo...“ Teraz sa uÏ vôbec ne-
budem môcÈ sústrediÈ na preteky, vÏdy odo mÀa nieão chce!
pomyslel si nahnevane. 

„Dobre, Olinko, ãakám na teba kuchyni,“ odvetila a zatvo-
rila plagátmi ozdobené dvere. 
Mama k nemu bola vÏdy milá. Jej pozornosÈ a starostlivosÈ
bola niekedy aÏ prehnaná, pre jediné dieÈa by v‰ak urobila aj
nemoÏné. Zistenie, Ïe po Oliverovi uÏ nebude môcÈ maÈ Ïiad-
ne deti, ju veºmi vzalo, ale nepoloÏilo úplne na kolená. V‰etku
lásku tak venovala len jemu. 
Oliver mal pred rodiãmi re‰pekt. V‰etky povinnosti sa snaÏil
plniÈ do bodky. Akurát tie ‰kolské boli nad jeho sily.
ëal‰ia havária, tentoraz z trate vyletel Oliverov obºúben˘
jazdec.

„Do‰ºaka!!! UÏ zase?!“ vykríkol s hnevom. UÏ po tretíkrát
v rade preteky nedokonãil jeho favorizovan˘ fínsky pretekár.

EDUARD RÉVÉSZ, 18 ROKOV
Gymnázium Îeliezovce

Bydlisko: Zbrojníky, okres Levice

Oliver

LeÏal na chrbte uÏ takmer dve hodiny. V maximálnom po-
hodlí svojho gauãa zvieral Oliver v ruke takmer prázdnu fºa-
‰u kokakoly. Balíãek zemiakov˘ch lupienkov na jeho hrudi sa
takmer nepozorovane dvíhal a klesal a dokonale tak kopíro-
val pravidelnosÈ jeho d˘chania. Okolie nevnímal, nápad vstaÈ
a zbaviÈ tak triãko úctyhodného mnoÏstva omrviniek r˘chlo
zamietol. Sústredil sa len na pohyblivé obrázky odohrávajúce
sa v malom, ale modernom televíznom prijímaãi. Úplne mu
postaãoval. PovaÏoval ho za jednu z mála vecí, s ktorou mu
rodiãia urobili úprimnú radosÈ. Za svoje ‰kolské v˘sledky
v‰ak nemohol maÈ veºké oãakávania. Prepadával z matemati-
ky a biológie. PripomínaÈ mu túto skutoãnosÈ znamenalo o-
sudnú chybu a automaticky nasledovala sp⁄‰ka ‰tipºav˘ch
nadávok na adresu provokatérov. Uvedomoval si, ako stojí,
no o zmenu sa vôbec nesnaÏil. Veì preão by aj mal? VyhodiÈ
zo ‰koly ho predsa len tak ºahko nemohli, v ‰portov˘ch súÈa-
Ïiach robí skromnému gymnáziu odjakÏiva dobré meno. Robil
to hlavne pre seba. Vôbec ho nezaujímali pochvalné uznania
od ‰portovo orientovaného riaditeºa a vyná‰anie do nebies
vìaka nespoãetn˘m medailám mu boli ukradnuté. Te‰il ho len
pocit, keì sa ocitol na vrchole. Pohºad na porazen˘ch súperov,
ãi uÏ o stupienok alebo dva niÏ‰ie, si vychutnával pln˘mi dú‰-
kami. SúÈaÏne sa venoval pretekom na motokárach. Ich cha-
rakteristick˘ zvuk, enormné zr˘chlenie i vôÀu benzínu pova-
Ïoval za neoddeliteºnú súãasÈ svojho Ïivota. Miloval pocit vo-
ºnosti a nespútanosti pri jazde na hranici moÏností. Ako Ïiak
dokázal poºahky vyhrávaÈ, no teraz, po dov⁄‰ení devätnástky,
boli jednoznaãné víÈazstvá nad jeho sily. Pódiové umiestnenia
v‰ak v najvy‰‰ej triede motokárového ‰ampionátu dosahoval
pravidelne.

5150



sp˘tal sa nespokojne. „Musím sa uãiÈ!“ odvrkol nar˘chlo vy-
myslenú v˘hovorku. Pochopil, Ïe asi nebola správna. 

„Pôjde‰ a skonãili sme! âerstv˘ vzduch ti len prospeje!“
povedala zv˘‰en˘m hlasom. „Tu má‰ ko‰ík.“ 
Medzit˘m sa vrátil otec a podávajúc Oliverovi hrniec, stroho
poznamenal: „Pozdravuj uja Vila a povedz mu, nech sa nieke-
dy zastaví.“

„A preão mu to nemôÏe‰ povedaÈ sám?“ odvetil Oliver
a podstrãil otcovi ko‰ík.

„Mám veºa práce,“ pokojne odvetil a sadol si ku kope pa-
pierov. Oliver si sám pre seba zamrmlal: A e‰te aj auto musí-
me maÈ teraz pokazené...Aj tak by mi ho zase nepoÏiãali, ako
ich poznám...

„Kto mi vypil kávu?“ op˘tal sa mierne rozzúren˘ otec.
Odpoveìou mu bolo len prudké zabuchnutie dverí z predsie-
ne. 

„To ho prejde, Mirko,“ upokojovala ho manÏelka, „to bude
len strach z maturít.“

„Dúfam, Ïe to tak bude...“ podotkol. „A sprav mi novú ká-
vu, keì uÏ stojí‰, prosím.“
Oliver vykroãil do sychravého poãasia, jemné kvapky daÏìa
mu ale neprekáÏali. Vo ‰tvrti, kde b˘val, prevládali luxusné
domy s krásnymi dvormi. Nebola to v‰ak vyslovene snobská
‰tvrÈ. Jej obyvatelia boli vcelku príjemní ºudia, aj keì v ich
garáÏach parkovali modernej‰ie autá. Pri pohºade na niekto-
ré odstavené kúsky, ktor˘mi sa ich majitelia chceli zrejme
predviesÈ, si Oliver len povzdychol. Preão mi nemôÏe patriÈ
aspoÀ jedno z nich? VáÏil by som si ho, kaÏd˘ deÀ um˘val,
stráÏil ako oko v hlave... Popri snívaní o ‰portovom mercede-
se sa dostal k takmer vyºudnenému parku. Toto miesto mal
mimoriadne rád. Pripomínalo mu krásne detstvo na hojdaã-
kách a naháÀanie mot˘ºov so svojím otcom, nekoneãné futba-
lové veãery na trávniku vedºa jazera a prvé „popíjaãky“ dopl-
nené tabakov˘mi skúsenosÈami s kamarátmi, nespoãetné
mnoÏstvo rozhovorov o dievãatách, ‰porte, spoloãn˘ch zá-
ujmoch rovesníkov. âasom v‰ak kamarátske vzÈahy takmer
úplne vychladli, a to aj „vìaka“ Oliverovej pov˘‰eneckej po-
vahe v období svojich najväã‰ích úspechov. Neraz sa k svojej
partii otoãil chrbtom, za ão si nevyslúÏil práve najpríjemnej-

Teraz ma uÏ Ïiadne preteky nezaujímajú! Preão zase on? E‰te
k tomu z prvého miesta... zamyslel sa nad nevyspytateºnosÈou
motorizmu.
Z podlahy s kopou ‰atstva zodvihol diaºkov˘ ovládaã a na-
hnevane vypol televízor. Nervózne otvoril dvere, uÏ-uÏ im
chcel u‰tedriÈ úder ãi dobre mieren˘ kopanec, ale v poslednej
chvíli si to rad‰ej rozmyslel. Zbehol po dreven˘ch schodoch
cez vkusne zariadenú chodbu popri mnoÏstve obrazov na ste-
nách aÏ do kuchyne. Obaja rodiãia sedeli pri veºkom jedálen-
skom stole. Otec práve podpisoval nekoneãne veºa papierov
do práce. Nebol v‰ak workoholik, práca ho bavila a aj pri nej
si vedel odd˘chnuÈ. Mama ãosi hºadala v kuchynskej skrinke.
Podarilo sa jej pritom ne‰Èastne zhodiÈ pohár z linky, ktor˘ po
ohlu‰ujúcom dopade na zem po sebe zanechal plno ãrepín.

Normálny obraz nedeºného popoludnia v nenormálnej ro-
dine, pomyslel si Oliver a vzal si jablko z misky na stole. 
Oliverovho otca od papierovej roboty neodviedlo ani manÏel-
kino upratovanie rozbit˘ch úlomkov skla. 

„Smiem ti s nieãím pomôcÈ, miláãik?“ sp˘tal sa otec nami-
esto zbytoãného kriku naprávajúc si okuliare na nose. Hlavu
od práce v‰ak neotoãil a tón jeho hlasu naznaãoval, Ïe oãaká-
va negatívnu odpoveì. 

„Toto zvládnem, ale nevidel si náhodou hrniec, v ktorom
nám Kováãikovci priniesli...“ nestihla dopovedaÈ a manÏel sa
uÏ dvíhal zo stoliãky. Mlãky odpochodoval k nenápadn˘m
dverám vedúcim do pivnice. 

„Hneì ho tu má‰,“ ozval sa sprevádzan˘ sotva postrehnu-
teºnou ozvenou a na chvíºu sa stratil. 

„Mami, som ti k dispozícii!“ ozval sa Oliver elegantne od-
hadzujúc ohryzok jablka do ko‰a. Odpil si z kávy na stole.
Bola otcova, hneì to spoznal z typicky silnej chuti. Aj tak ju
v‰ak dopil do poslednej kvapky, veì ‰álka bola plná asi len do
polovice. Potreboval poriadny Ïivotabudiã a extra siln˘ ãier-
ny mok mu v tejto chvíli padol vhod.

„Aha, Oliverko! Ani som si Èa nev‰imla,“ pozerala mama
na svojho syna e‰te vÏdy odstraÀujúc neporiadok. „Napiekla
som koláã pre Kováãikovcov a ocko o chvíºu prinesie aj hrni-
ec, ktor˘ by im uÏ bolo pekné vrátiÈ,“ dodala ustarostene.

„Preão zase ja? Naão sa mám trepaÈ aÏ na koniec mesta?“
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Znenazdajky sa do protismeru obrovskou r˘chlosÈou vyrútil
‰portov˘ ford. âo to stvára? Preboha, on do nich narazí! pre-
blesklo hlavou vyºakanému Oliverovi. Bolo poãuÈ kvílenie
pneumatík, väã‰ie auto vyboãilo doprava, ale zráÏke sa uÏ ne-
dalo vyhnúÈ. V zlomku sekundy nastal ohlu‰ujúci rámus na-
razeného plechu, rinãanie skla a v˘buch spod kapoty ‰porto-
vého auta. Následn˘ obraz Olivera ‰okoval. 
Rodinné auto pristálo na streche pri krajnici, bolo úplne zde-
molované a Oliver sa bál toho najhor‰ieho. Aj keì so spla‰ene
bijúcim srdcom, nestratil duchaprítomnosÈ a zavolal záchran-
ku. 

„Pr...pros...prosím, ão najr˘chlej‰ie príìte na Agátovú uli-
cu pri obchodn˘ dom, prihodila sa tu autonehoda,“ snaÏil sa
dostaÈ zo seba Oliver. Na druhej strane linky sa ozval pokoj-
n˘ hlas operátora: „Posielam záchranku!“    
Z horiacej ãasti auta vinníka nehody postupne vyskakovali
‰tyria zjavne alkoholom podguráÏení mladíci. Sadli si na kraj
cesty a nepríãetne pozerali do zeme. Vyzerali len mierne do-
ráÀaní. 
Pri mieste havárie zastavovali autá. Ako prvá to bola stará
dodávka, z ktorej vystúpil star‰í muÏ. Oliver zreteºne poãul
volanie posádky prevráteného auta o pomoc. Stál ako priko-
van˘. 

„âo sa tu stalo, chlapãe?“ sp˘tal sa vystra‰en˘ pán v sta-
rom kabáte a roztrhan˘ch montérkach. 

„Au...aut...autá sa zrazili, vo vnútri sú ºudia!“ odpovedal
e‰te vÏdy s roztrasen˘m hlasom. 

„Skúsime sa k nim dostaÈ,“ povedal muÏ a s Oliverom sa
vydal smerom k autu. Medzit˘m ich uÏ zastavilo aj viacero.
V‰etci sa snaÏili vytiahnuÈ aspoÀ jedného ãloveka. Bolo to
v‰ak nemoÏné. 

„PomôÏte nám,“ znel úpenliv˘ hlas Ïeny. „Prosím...“
Sanitka koneãne dorazila. V‰etci sa rozbehli k autu a zaãali so
záchrann˘mi prácami. O chvíºu sa vedºa Olivera pristavilo aj
policajné auto. Skupinku asi pätnástich zvedavcov zaãali ih-
neì presúvaÈ z miesta nehody.

„Bol niekto priamym svedkom nehody?“ op˘tal sa pristu-
pujúc k ºuìom mlad˘ policajt.

„Áno, ja,“ ozval sa Oliver. ªudia sa rozostúpili a policajt

‰ie prívlastky. Tváril sa, Ïe ho to nezaujíma, ale nebolo to tak.
VôÀa a svieÏosÈ najrozliãnej‰ích stromov, z listov ktor˘ch sa
kotúºali veºké daÏìové kvapky padajúce aÏ na s˘tozelenú trá-
vu, bola nezameniteºná. V priezraãnej vode jazera nebol pro-
blém zahliadnuÈ v‰emoÏné druhy r˘b – od prefíkan˘ch ostri-
eÏov aÏ po kráºovsk˘ch sumcov. V trstine a na v⁄bach popri
brehoch sa ukr˘valo vodné vtáctvo neúnavne sledujúce neutí-
chajúci koncert kvákajúcich Ïiab. Staãil jeden zl˘ pohyb a vo-
lavka svoju ‰ancu len málokedy premárnila. V‰etky miesta
v Àom vyvolávali krásne spomienky. Uvedomil si, Ïe sa na
nich takmer niã nezmenilo. Cez dreven˘ mostík pokraãoval aÏ
na frekventovanú cestu. Zarazilo ho, ak˘ mal˘ kúsok delí pa-
nenskú prírodu parku od ru‰iv˘ch zvukov áut a ‰ed˘ch záku-
tí mesta. Intenzita daÏìa sa vytrvalo zvy‰ovala.  
Na prechode si v‰imol nefunkãnosÈ semaforov. Aj keì sa mo-
hol p˘‰iÈ len ãerstv˘m vodiãsk˘m preukazom a takmer Ïiad-
nymi ‰oférskymi skúsenosÈami, vedel, Ïe to nie je najbezpeã-
nej‰ie. âo s t˘m furt majú? V‰ak to je uÏ tretíkrát za tento t˘Ï-
deÀ, myslel si.
Podi‰iel k malému domãeku s hned˘m plotom a ‰tekajúcim
bernardínov priviazan˘m pri veºkej lipe vo dvore. Zazvonil
a ãakal. Dlhá melódia zvonãeka, oz˘vajúca sa cel˘m domom,
sa nedala prepoãuÈ. Po jej zopakovaní to vzdal.

Skvelé! Îeby neboli doma? V nedeºu poobede? Ich auto tu
predsa stojí. No niã, pes je dúfam bezpeãne priviazan˘, hodím
im to pred vchod.
Otvoril brániãku, ktorej kvílenie urãite zobudilo niekoºko su-
sedov vychutnávajúcich si nedeºÀaj‰iu siestu. Vybehol po
schodoch aÏ k dverám a vedºa zaujímavo tvarovaného kveti-
náãa poloÏil ko‰ík. 
Dúfam, Ïe to tu takto môÏem nechaÈ. Ááále, je to len obyãaj-
n˘ hrniec... a tomu koláãu sa tieÏ niã nestane... 
Zatvoril brániãku, zvuk si teda musel vypoãuÈ v prevrátenom
garde. K˘vol psovi, ktor˘ sa ‰iel ‰tekotom zblázniÈ a pobral sa
naprieã cel˘m mestom domov. 
DáÏì ustal, pomaly sa zaãalo stmievaÈ. Pri prechode cez ne-
bezpeãn˘ úsek cesty s vyraden˘mi semaformi mu dalo pred-
nosÈ veºké rodinné auto. Oliver mu vìaãne k˘vol. Auto sa po-
maly pobralo ìalej. 
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Vinník nehody Anton P. je v cele predbeÏného zadrÏania za
jazdu pod vplyvom alkoholu a ublíÏenia na zdraví...“
Po krátkej správe si ako-tak vyd˘chol. Zamyslel sa nad svo-
jou kariérou pretekára. 
Je to skutoãne to, ão chcem v Ïivote robiÈ? âo tak vybraÈ sa in-
ou dráhou? 
Chvíºa prem˘‰ºania ho akoby zobudila. Áno, tieto preteky
musím vyhraÈ a dokáÏem to!
Z ta‰ky pohodenej v rohu izby od piatkového poobedia si vy-
bral zo‰it a uãebnicu matematiky. Otvoril si ju na prvej stra-
ne a zaãal rie‰iÈ logaritmickú rovnicu. Zdala sa mu nesmierne
nároãná, ale po chvíºke listovania sa dopátral k postupu,
a t˘m aj k vyrie‰eniu. Pocit, keì si overil jeho správnosÈ, sa
dal prirovnaÈ k jeho najväã‰iemu víÈazstvu v motokárovom
‰ampionáte. 

podi‰iel k nemu. 
„Tak, ão sa tu presne odohralo?“ sp˘tal sa a z vrecka vy-

bral mal˘ zápisník s perom.
Oliver mu vyrozprával v‰etko, ão videl. Húkajúci maják od-
chádzajúcej sanitky znamenal, Ïe sa záchranárom podarilo
dostaÈ v‰etk˘ch ºudí z auta.   
K mladému policajtovi pristúpil jeho bradat˘ kolega a ozná-
mil mu, Ïe posádku rodinného auta tvorili traja ºudia, zrejme
rodiãia so svojím synom. 

„Záchranka ich uÏ odviezla do nemocnice, Ïena, na‰Èastie,
nemá váÏnej‰ie zranenia. Hor‰ie to vyzerá s ostatn˘mi.“ 

„A ão druhé auto?“ sp˘tal sa mlad‰í naprávajúc si ãiapku. 
„Majú len ºahké zranenia,“ odvetil stroho, „no v‰etci boli

pod vplyvom alkoholu. Vodiãovi sme v krvi namerali dokon-
ca vy‰e dve promile!“  
Policajti odviedli vinníkov a poìakovali v‰etk˘m, ktorí im
pomohli.
Olivera cestou domov trápila jedna vec – nehodu zavinil on.
Keby som cez tú cestu neprechádzal, niã by sa nemuselo staÈ.
Nezastali by pri prechode a zráÏke by sa dalo vyhnúÈ. Pri‰iel
domov.    
„âo sa stalo? Kde si bol tak dlho?“ sp˘tala sa ho vyºakaná ma-
ma. „Nevedela som sa ti dovolaÈ.“
„Myslím, Ïe som sa dnes po druh˘ raz narodil,“ odvetil uÏ po-
kojnej‰ie „a vybila sa mi baterka,“ dodal dokonca s úsmevom. 
„Ako to myslí‰?“ sp˘tal sa ho otec vychádzajúc z kúpeºne.
Oliver po druh˘krát v skratke vyrozprával príbeh aj s dodat-
kom svojej viny.
„Vie‰, Ïe za to nemôÏe‰! Je to vina t˘ch opilcov!“ upokojova-
la ho mama.
„ëakujem, idem si ºahnúÈ. Dobrú noc!“ povedal Oliver vyz-
liekajúc si premoknut˘ pulóver. 
„Aj tebe dobrú noc!“ odvetila s ºútosÈou v hlase mama. 
Keì bolo poãuÈ zamknutie dverí, otec poznamenal:
„DosÈ si toho dnes vytrpel, je mi ho ºúto...“
Oliver sedel bez pohnutia na posteli. Ruky mal na tvári a za-
ãal plakaÈ. Nespomínal si, kedy naposledy vyronil ão i len sl-
ziãku. Zapol si rádio, kde práve vysielali záver správy. 
„....stav manÏelov a ich syna je po havárii stabilizovan˘.
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Sú potraviny, ktoré nepotrebujú komentár

âíhame na chlieb v supermarketoch
svojich du‰í. Popri regáloch chodíme napätí –

‰pongie tuchnú zúfalstvom.
Skonãilo daÏdivé leto-neleto

kedysi v polovici júna. UÏ vtedy prezretí
od citov nestihli sme sa obraÈ.

Zdæhav˘ a zúfal˘ obrad Ïní tohto roku.

Je istá podobnosÈ, len trochu
znepokojujúca, nadãasová a dráÏdivá

my‰lienka: nebude chlieb.

Je isté, ak bude jeseÀ prísne daÏdivá,
zaÏiva zvlhneme a viac nevystrelíme.

Chlieb!

Ak bude jeseÀ daÏdivá,
zaÏiva môÏeme zvnútra vyhorieÈ.

Na nemotu je najlep‰ím liekom reã dvoch milujúcich
sa tiel

Je pusto medzi nami –
vypálené dediny a mestá nem˘ch tvárí.

Za nás sa pália sviece na oltári.

Hneì hasnú ako v jeseÀ stromy,
ru‰ia sa na‰e letokruhy,

koÏa praská, len ãas je neoblomn˘,
na koniec dúhy svieti.

A uÏ len dÏavot na‰ich detí.

MARTIN DZÚR, 24 ROKOV
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Bydlisko: Luãenec

Sínusoida
âas umierajúcich kníh

Kedysi dávno,
na zabudnutej stránke mojej knihy

si stála nahá v ºudskom dave
a v chladnom svitaní tvoje bosé nohy

vypálili na chodník nov˘ Ïivot.
Posledné písmená som ti vtedy zlízal z chodidiel,

aby som nezabudol.

O chvíºu zaliali svet do betónu
‰umiacej spenenej morskej vody.

Dnes knihy m⁄tvo leÏia v nás.

V súmraku na‰ich prianí
mosty starostlivo zapadli

za krvácajúce rieky
a jediná slaná cesta k vãeraj‰ku sa rozplynula

na nedoãkavom jazyku.

K˘m nájdem pre mÀa napísanú knihu,
mnohé kniÏnice do tla vyhoria.
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L¯DIA SOBEKOVÁ,  23 ROKOV
Filozofická fakulta Pre‰ovskej univerzity

Bydlisko: Richvald, Bradejov

vyznanie

bol si pre mÀa
slovo 

vyãnievajúce z riadku
aÏ k˘m si
nezapadol

medzi moje kolená

uÏ len ty vie‰
ão v‰etko
je biele

a prepichnuté
aby si niekto netrúfol

tvrdiÈ
Ïe vietor

sa s nami pohráva

ak by si chcel poletovaÈ
tak len so ‰núrkou

na chvoste
uloÏenou v detsk˘ch rukách

dnes ráno 
si pochopil Ïe

som Ïena

alebo ma chce‰
alebo nechaj tak

Spln

Slávi‰ noc. V jej skle sa leskne tvoja silueta:
nepodobá‰ sa sebe spred pár dní.
Mesiac je jeden, krúÏok bizardn˘,

úsmev úst, ão chladí poãas horúceho leta.

V bezvetrí ti nafúknuté ‰aty do tmy svietia,
po zemi pátra modul lunárny.
A hviezdy zostúpili do sklární

vyd˘chnuÈ kolísku zo skla pre akési dieÈa.

V‰etko je jasné, uÏ kaÏd˘ poslúchne Èa –
na rozkaz ‰trngnú blízki derav˘mi pohármi,

a v tebe skrsne obava.

Zaváha‰ a hºadá‰ pravdu tohto sveta:
na lone kvitnú jablone, Ïivot je nepárny,

luna je plná, Èarchavá…

Nov

Je kalná noc a ty v prítmí slneãnice
múti‰ hlavu neznámym.

Poskladan˘ zo slamy
spí klobúk pre tvoje spehavené líce.

Do bezradnosti hviezd hlasno ãmára‰ skice
vzbæknut˘mi Àadrami.

KaÏd˘, s k˘m sa zoznámi‰,
uÏ tu‰í dvojit˘ zázrak vlasatice.

Padá ti telo do obilného poºa:
rozãúlená z rozlúãenia nie si aÏ taká ºahuãká,

chytá‰ sa klasov vyzrnená z tiem.

Kdesi sú ostrovy zo sæz, ktoré bolia –
z m⁄tveho oka luny skæzla poÏehnaná obrúãka:

zo zlatej slamky bude pevná zem.
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ZUZANA  NOVANSKÁ, 20 ROKOV
Filozofická fakulta Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Bydslisko: Trnava

* * *

aj oblohe len 
zláskavelo 

ãelo 

bolelo 

z odlepenej jesene 
donesiem ºútosÈ 

zotlené

Du‰iãky

Ostaneme
navlas nemé

v rozrezanom líci
zaschne ãrep

Potme skr˘vam
zav˘rené oãi

nespím
do krabiãiek skladám

prsty
plné kæbov

Opá‰em si drôtené havrany
na hrobe ti porozprávam

nieão kvetnaté

Ostaneme
zostnatené

vãera 
sa mi zdali

daÏìové kvapky
na tvojej tvári

chcel si mi napr‰aÈ 
do dlaní

a preliaÈ sa
cez bru‰ko

nieão také som od teba
vÏdy 

chcela chcieÈ
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V poli

Napoly prázdna
v poli

odpykám si ìal‰ie
rany

s nov˘m ránom
nádej

neÏne bolí
v poli

majú klasy farbu
smoly

po vlãom maku
zo stodoly

ako dve polovice
splneného plodu
strasieme triesky

z dlaní
umyjeme

vodu

Diskobolos

Moja schránka má 3Gb
my‰lienok

odhalen˘ch do zálohy

Ja
vybielen˘ pamätník
s jedn˘m mozgom

balansujem
o nebytí

Nabitá hlaveÀ
tak trochu
little bit

Po vreckách

Do práce
do kávy

vodí‰ si guºôãku chleba

A ja pri stole s napeãenou kôrkou
húÏvam mokré prsty

do obrusu

Dávno sme
prestretí
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Poznám v‰ak aj ºudí, ktorí sa vybrali stopom do zahraniãia
a precestovali tak celú Európu. Ja som sa v‰ak rozhodla na-
‰etriÈ si na svoje cestovateºské vá‰ne a uskutoãniÈ ich bezpeã-
nej‰ie. Príli‰ r˘chlo som ale pochopila, Ïe otázka bezpeãnosti
je ãisto relatívna. 
Najskôr som sa vybrala autobusom (prostredníctvom nemeno-
vanej CK) do Grécka. Na úvod som sa pote‰ila, Ïe necestujeme
rozheganou Karosou bez klimatizácie, no radosÈ ma ãoskoro
pre‰la. V noci sa nedalo spustiÈ kúrenie, rádio hltalo pásky
a televízor v autobuse nebol. ·oféri boli uÏ tradiãne nervózni,
no ja som si nenechala pokaziÈ kvázi idylku a radosÈ z v˘letu.
Te‰ila som sa, Ïe uvidím v˘chod a západ slnka nad morom
a povedala som si, Ïe to najhor‰ie uÏ mám za sebou a keì do-
razíme, bude uÏ len dobre. Cesta v‰ak bola dlhá a úmorná. 
Bulharsko je pre turistu e‰te stále rizikov˘m podnikom. Ako to
uÏ b˘va, keì nieão veºmi chcete a te‰íte sa na to, autobus sa
nám pokazil práve v tejto miestami civilizáciou pozabudnutej
krajine. ·oférov i‰lo poraziÈ a sprievodkyÀa sa psychicky zrú-
tila. My sme sa vonku túlili jeden k druhému, aby sme sa tro-
cha zahriali, a aby nás neroztrhali túlavé psy. Tie v‰ak po
chvíli pochopili, Ïe zjesÈ sa nedáme a odi‰li. ·Èastím v ne‰Èas-
tí bolo, Ïe sme zostali visieÈ v pustatine bez domov a haciend.
Neotravovali nás Ïiadni zlodeji a otrhanci, no na druhej stra-
ne sa nám míÀala voda, jedlo a ani prístre‰ie sme bohvieaké
nemali. Do autobusu sa dlho nikto neodváÏil vstúpiÈ. Pripadal
nám ako ãasovaná bomba, ktorá môÏe kedykoºvek vybuchnúÈ. 
Niektorí si ãas od ãasu odbiehali vyprázdniÈ mechúre, no
u mÀa vyhrával nad Ïivotn˘mi potrebami strach. Náhradn˘
autobus dlhé hodiny neprichádzal a nás zastihla v takejto
hroznej situácii noc. Bolo to desivé, v‰ade okolo nás zav˘jali
neidentifikovateºné zvery a kaÏdú chvíºu ãosi za‰uchotalo
v kroví. Chytala nás panika a zaãínal sa vytrácaÈ kolektívny
duch. KaÏd˘ vedel, Ïe keì bude zle, musí bojovaÈ sám za seba.
Upokojovanie zo strany cholerick˘ch ‰oférov a mladuãkej sp-
rievodkyne bolo nepresvedãivé. Chúìatko sprievodkyÀa si vy-
poãula v‰etky nadávky aké existovali a chvíºami sa odchádza-
la vyplakaÈ do krovia. 
Deti nevládali viac podliehaÈ panike a pospali. Aj iní sa po-
maly a nedobrovoºne vracali k autobusu, aby si sadli a zdri-

MGR. LUCIA WINKLEROVÁ. 24 ROKOV
Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: Nitra

Definitívne zahodená spoviedka

Nestopujem, povaÏujem to za hraniãne nebezpeãné a stres,
ktor˘ pritom preÏívam mi nerobí dobre. Tak naozaj, som to
skúsila iba raz, aj to som nebola sama. Vtedy som sa presved-
ãila o tom, Ïe tí, ktorí berú stopárov sú e‰te divnej‰í neÏ sa-
motní stopári. Stopovala som s priateºkou po ceste domov
z ãohosi, ão neviem ani nazvaÈ. Bolo to nieão medzi pionier-
skym a skautsk˘m táborom. Pionieri boli vtedy uÏ vo v˘sluÏ-
be a skauti sa e‰te len rodili. Na závereãnej rozlúãke v krãme
sme v‰etko prepili a nemali sme na vlak. Spievanie nám ne‰lo,
telá sme predaÈ nechceli a poÏiãaÈ nám nemal kto. Jedin˘m v˘-
chodiskom bolo teda stopovanie. Stáli sme dlhé hodiny na v˘-
padovke. Ja som sa aj vyspala, k˘m kolegyÀa stopovala. Potom
sme sa vymenili. Ona i‰la kúpiÈ kávu a ‰up, hneì zastalo dra-
hé auto pri krajnici. Neskúsene a nezodpovedne som dotyãné-
ho nechala, aby nám naloÏil veci a utekala som zavolaÈ par-
Èáãku. AÏ neskôr som si uvedomila, Ïe mohol prinajlep‰om
skrátka naloÏiÈ veci a odísÈ. Dlho som sa smiala nad pohºadom
úlisného mladíka, ktor˘ zastavil nevinnej pohºadnej sleãne,
ktorá vyzerala, Ïe cestuje naºahko. Veºmi skoro sa v‰ak preb-
ral, keì som vytiahla z priekopy dva obrovské batohy a zavo-
lala e‰te aj spolucestujúcu. Bol znechuten˘ skoro aÏ do Nitry,
lebo tá, ktorej zastavil si sadla dozadu a tá druhá, ktorá mu te-
da naozaj nebola po chuti sa usala‰ila na sedadle spolujazdca
a vkuse trepala. Ja som tieÏ celú cestu trpela a ìakovala Bohu,
Ïe nie som v tejto situácií sama. 
UÏ som sa nikdy viac neodváÏila stopovaÈ, i keì mnohí moji
kamaráti tak bez ujmy na zdraví robili ãasto. Viem, Ïe tak beÏ-
ne ‰etrili na cestovnom na internáty. Bolo potom viac peÀazí
na kino a chºast. Ja som b˘vala doma, preto som nemala pro-
blém vziaÈ si auto, alebo ísÈ jednoducho busom. 
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Nevedela som presne kedy je deÀ a kedy noc. Cítila som sa ako
postava z Kusturicovho filmu.
Nevedela som ako sa z tejto situácie dostaÈ, no stále som bola
taká unavená, Ïe mi veºmi dlho trvalo, k˘m som ãosi vyhútala.
Rozhodla som sa, Ïe sa pokúsim nadviazaÈ s maliarom nejak˘
kontakt. Zaãalo sa to ÏiadosÈami o pohár vody, jedlo, deku,
a pokraãovalo to nezáväzn˘mi rozhovormi v jazykoch, ktoré
som ako tak ovládala. On síce nerozprával, no videla som, Ïe
mi niekedy rozumie. Obãas som hovorila totálne blbosti, aby
sa zasmial. Niekedy sa neudrÏal a aspoÀ sa pousmial, ão mi
v mojej situácií spôsobovalo neopísateºnú radosÈ. Pomaly som
si na neho a na jeho prácu zvykla. BeÏiaci ãas mi pripomínali
kresby a maºby opreté o steny izby. VÏdy keì skonãil, citlivo
ich pozakr˘val, aby ich nikto nevidel. 
Zvykla som si na tohto ãudáka i na Ïeny, ktoré ma chodili
k⁄miÈ. V podstate mi niã nech˘balo. Dalo by sa povedaÈ, Ïe
maliarova prítomnosÈ a moja nahota ma tak akosi zvlá‰tne
vzru‰ovali. Bála som sa v‰ak toho, ão bude ìalej. Vedela som,
Ïe Bulhari sú síce neporiadni, ale civilizovaní, preto som veºmi
nechápala, ão za rituál sa to tu deje. Pripadala som si ako stu-
pídny obãan západnej krajiny, ktor˘ má nulové znalosti
o Bulharsku a prechádza cez neho ako cez exotickú krajinu,
v ktorej nebodaj Ïijú domorodci a ºudoÏrúti, alebo ão. Poznala
som tento postoj západniarov k Slovensku a veºmi ma poburo-
val, preto som nechcela mojim hostiteºom krivdiÈ, ale inak som
si to fakt nevedela vysvetliÈ. 
Najväã‰í strach som v‰ak mala z toho, Ïe sa tento rituál raz
skonãí. Bála som sa toho, ão so mnou spravia. Bola som pre-
svedãená o tom, Ïe sa ma budú chcieÈ urãite zbaviÈ. Viackrát
som svoje obavy vyjadrila aj pred maliarom, no on sa len zach-
múril a maºoval ìalej. Dúfala som, Ïe to znamená, Ïe sa e‰te
dosÈ nenabaÏil kreslenia môjho nahého tela.
Situácia sa v‰ak neãakane vyrie‰ila. Jedného dÀa som sa zo-
budila na maìarskom území, pri Dunaji, neìaleko colnice.
Najskôr som sa poriadne zºakla, no bola som obleãená a svo-
jou chabou znalosÈou cudzích reãí som maìarskému colníkovi
vysvetlila svoju situáciu. On ma ubezpeãil, Ïe uÏ o mne vie, le-
bo po mne asi pred mesiacom vyhlásili pátranie. Zaskoãil ma
ãas, ktor˘ colník spomenul. Viac ako mesiac, no ani mi to tak
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emli. MÀa uÏ pomaly chytali mdloby, lebo môj organizmus bol
z niekoºkohodinového zadrÏiavania moãu a in˘ch v˘luãkov
priotráven˘. Tak okolo polnoci som to vzdala. Najskôr som dl-
ho naãúvala zvukom prírody a potom som si odbehla. V tom
strachu mi to ani ne‰lo. Neviem ako dlho som tam bola, ani
ako ìaleko som diplomaticky za‰la, ale keì som sa vrátila na-
‰la som iba prázdny autobus. Bol to pre mÀa skoro najväã‰í
‰ok môjho Ïivota (to som e‰te nevedela ão ma ãaká). 
Vyjavená som stála pri pokazenom autobuse a rozhodla som
sa, Ïe ho neopustím, k˘m sa po mÀa nevrátia. Tento zázrak sa
v‰ak neudial. Neviem, asi boli v‰etci príli‰ ‰Èastní, Ïe sa dosta-
li z prekérnej situácie. Inak si to fakt neviem vysvetliÈ. Dlho
som si premietala svoj krátky v˘let na toaletu a spomínala na
hlasy v diaºke. Nezaznamenala som v‰ak o niã väã‰í rozruch,
ktor˘ by pravdepodobne súvisel s príchodom autobusu.
Najskôr mi to pripadalo ako únos mimozem‰Èanmi, no na to
som príli‰ veºk˘ pragmatik. Vysvetlila som si to tak, Ïe ºudia
nechceli pobudiÈ deti, a preto boli potichu. BlbosÈ. Dopravca
sa chcel urãite r˘chlo zbaviÈ bremena a dopraviÈ ºudí k moru,
aby prestali frflaÈ a zabudli na nedokonalosti ich sluÏieb. 
Prvé lúãe slnka ma i napriek mojim protestom uspali. Musela
som spaÈ dlho a tvrdo, lebo keì som sa prebrala bol uÏ podve-
ãer. LeÏala som nahá na akejsi posteli a okolo mÀa stál tucet
cudzích chlapov. Hºadeli na mÀa ako na Alicu z krajiny zázra-
kov. Bála som sa toho najhor‰ieho, no nestalo sa. AspoÀ nie
vtedy. Keì videli, Ïe sa preberám, zavolali akési Ïeny a tie mi
dali najesÈ. SnaÏila som sa im vysvetliÈ, Ïe by som bola rada
keby mi vrátili moje ‰aty, no oni sa tvárili, Ïe mi nerozumejú.
Priniesli mi aspoÀ deku, no poloÏili ju iba na druhú stranu iz-
by. Nechceli mi povedaÈ kto sú, kde som ani ão so mnou plá-
nujú robiÈ.
Potom Ïeny odi‰li a pri‰iel ak˘si pomerne mlad˘ muÏ. Najskôr
ma dlho fotografoval a potom si vzal papier a pero a kreslil. To
som sa uÏ nebránila a nezakr˘vala som sa. Veì sa to ani neda-
lo. Nezvládla som to napätie, cítila som sa slabá a unavená, za-
spala som. Takto sa to tiahlo ani presne neviem ako dlho, ale
moÏno aj celé t˘Ïdne. Stále som bola zatvorená v jednej izbe.
Keì som sa raz pokúsila z nej vyjsÈ, priviazali ma o posteº.
Telo som mala st⁄pnuté a myseº úplne pobalamutenú.
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la nesmierne mnoÏstvo verzií od rôznych psychológov, no ne-
viem sa v tom vyznaÈ. Nezanevrela som v‰ak na Bulharsko.
Naopak, ani neviem preão, ale stalo sa mi akosi blízkym.
V podstate mi tam nikto neublíÏil, aspoÀ ja si to nepamätám.
Moje dieÈa sa narodilo zdravé a krásne a je to syn svojho otca
maliara (aspoÀ si myslím). Má jeho hlboké oãi a plné ústa.
Bude to fe‰ák, po ktorom budú baby ‰alieÈ. 
Svoj príbeh som zakázala zverejniÈ. Nechcela som sa staÈ sen-
záciou svojho okolia a nezniesla by som, keby si babky v oko-
lí o mne ‰epkali, ºutovali ma a ukazovali prstom. Viem, Ïe to
robili aj teraz, lebo si vytvorili vlastnú verziu náruÏivej dovo-
lenkárky, ktorá sa nechala prespaÈ. MÀa v‰ak te‰í, Ïe sa m˘lia.
Radujem sa z toho, Ïe o mne a o synovi nikto v mojom okolí niã
nevie.  Neviem to vysvetliÈ, ale som ‰Èastná. Mám dieÈa s mu-
Ïom, ktor˘ sa o mÀa vy‰e mesiaca v podstate staral a maºoval
ma. Je to vlastne veºmi romantick˘ a zároveÀ vzru‰ujúco desi-
v˘ záÏitok. MoÏno sa raz môj syn rozhodne vyhºadaÈ svojho ot-
ca a nájde ho podºa portrétov svojej matky. To v‰ak musí u-
behnúÈ e‰te veºa rokov, k˘m sa prestane pátraÈ po vinníkoch
môjho osudu.  
Dnes som sa rozhodla daÈ môj príbeh na papier a odhaliÈ tak
kus mojej minulosti. Trochu ma v‰ak trápi, Ïe tomu asi nikto
neuverí. Nechcem, aby tomu nejako extra verilo moje okolie,
dokonca ani nechcem, aby to niekto z nich ãítal. Musela by
som potom opäÈ odpovedaÈ na v‰etky tie hlúpe otázky a zná-
‰aÈ ich ºútosÈ. Chcela som to napísaÈ  hlavne pre svojho syna.
Îivot je vrtkav˘, mne by sa mohlo nieão staÈ a on by sa nikdy
nedozvedel o okolnostiach svojho vzniku.
âo mu v‰ak t˘mto tu vlastne ponúkam? Nebude maÈ väã‰iu
traumu z tohto, ako z toho, keì sa mu budú deti smiaÈ, Ïe je
len slabou chvíºkou jeho neukojenej matky? MoÏno by predsa
mal vedieÈ pravdu. Myslím si, Ïe keby sa mi naozaj nieão sta-
lo, vÏdy bude niekto, kto mu povie pravdu. Veì ma tak dlho
vypoãúvali, museli narobiÈ kilometre záznamov a zapísaÈ kilá
papiera. Ak bude raz chcieÈ, zistí si to. Nie som si úplne istá,
Ïe toto je ten správny spôsob a ãas, preto túto spoviedku defi-
nitívne zahadzujem, aby sa nedostala do neprav˘ch rúk. A je
po v‰etkom.
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dlho nepripadalo. Prv˘krát som si spomenula na svoju rodinu
a na strach, ktor˘ museli preÏiÈ. Poprosila som colníka, aby ich
upovedomil o tom, Ïe Ïijem.
Cítila som sa ako prebudená zo zlého sna, no napoãudovanie
som si pripadala, ako po naozajstnej exotickej dovolenke. Bola
som odd˘chnutá a plná podivn˘ch záÏitkov. Teraz sa mi uÏ ne-
chcelo tak hrozne spaÈ. Maìarskí bratia ma e‰te v ten deÀ pre-
pravili na na‰e hranice, kde ma ãakali v‰elijakí papalá‰i v dra-
h˘ch oblekoch. Naj‰Èastnej‰ia zo v‰etk˘ch bola asi mladuãká
sleãna sprievodkyÀa, ktorej moja rodina pohrozila, Ïe na Àu
podá trestné oznámenie. Ja som v‰ak bola ‰Èastná, Ïe som do-
ma a sºúbila som jej, Ïe trestné oznámenie nepodám. Na‰i
s t˘m síce nesúhlasili, no nemali síl mi odporovaÈ. 
Papalá‰i mi dovolili ísÈ domov, no bol to v‰etko iba zaãiatok.
Nasledovali hodiny, dni a mesiace dlhého vypoãúvania. Musím
sa priznaÈ, Ïe mi to bolo nakoniec oveºa nepríjemnej‰ie, alebo
aspoÀ rovnako nepríjemné ako leÏaÈ na posteli a nechaÈ sa ob-
kukávaÈ a obkresºovaÈ. Stále som opakovala dookola to málo,
ão som si pamätala. Hovorila som im, Ïe mi nikto neublíÏil
a nech to nechajú tak. Musela som sa podrobiÈ rôznym zdra-
votn˘m prehliadkam.  Pri jednej z nich sa na moje poãudova-
nie zistilo, Ïe som uÏ tri mesiace v tom. Bola som v totálnom
‰oku, no vziaÈ som si dieÈa nedala. Bála som sa, Ïe by sa mi ni-
eão stalo. DieÈa uÏ bolo na potrat príli‰ veºké. Mala som zrazu
veºmi zmie‰ané pocity, no snaÏila som sa túto skutoãnosÈ braÈ
ako  zásah osudu. Ako je moÏné, Ïe si niã nepamätám? MoÏno
to bola iba strata pamäte v dôsledku ‰oku, alebo fakt neviem.
Bála som sa toho, Ïe mi podávali nejaké drogy, no nijak sa to
neskôr chvalabohu neprejavilo. A moÏno predsa, veì som väã-
‰inu ãasu vlastne prespala. Mala a v podstate aj dodnes mám
z toho v‰etkého v hlave veºk˘ otáznik.
Neskôr mi ak˘si pán, jeden zo spomínan˘ch papalá‰ov v oble-
koch povedal, Ïe moÏno práve dieÈa bolo t˘m, ão ma vyslobo-
dilo. Jeho názor bol tak˘, Ïe spoloãenstvo, ktoré si ma pri-
vlastnilo sa dieÈaÈa zºaklo a preto ma pustilo. Odvtedy sa
k môjmu suveníru z dovolenky správam ako k záchrancovi.  
Obãas mám samozrejme slabé chvíºky a plaãem nad svojím o-
sudom. Zúfam si, preão sa to stalo práve mne a kladiem si o-
tázku ão sa vlastne stalo. Za t˘ch pár mesiacov som si vypoãu-
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dlho. Rovnako ako bez ãokolády a následnej diéty.  

- „Môj uÏ asi spí alebo trucuje, lebo mi neberie telefón.“
- „·koda, Ïe si to nepovedala skôr, lebo môj je uÏ na ceste.“
- „To je v pohode. Pokecáme v trojici. Veì má‰ fajn chlapa.“
- „Ja viem. Veì aj ty.“

Schôdzka pokraãuje, keì v dojemnom rozpoloÏení oboch
Ïien, prichádza jeden „vyvolen˘“ a debata je hneì obãerstve-
ná nov˘m duchom. Po chvíli sa v‰ak aj tu minú témy a je ãas
na odchod, alebo e‰te nie? To teda nie,

- „Poìme nieão vyskú‰aÈ.“
- „Dnes prosím Ïiadne blbé hry miláãik.“ 
- „Veì e‰te ani nevie‰ o ão ide. Daj si e‰te pivo.“
- „No hovor, uÏ som napätá?“
- „Vie‰, minule, keì som i‰la sama na obed, skú‰ala som takú
divnú „hru“. V podniku nikto nebol, a tak som sa snaÏila vsu-
gerovaÈ si, Ïe je tam plno. Asi mi ch˘ba mladosÈ- pochabosÈ.
Vie‰, tie preplnené diskotéky, chlast a chlapi (‰epot).  Takto
som sa tam kdesi dostala aspoÀ v úlohe pozorovateºa. Bola
som tam a zároveÀ ani nie. No vidí‰, neviem ti to ani vysvet-
liÈ. Na v‰elião zaujímavé som ale pritom pri‰la. Fakt by sme
to mohli skúsiÈ.“
- „To je totálna blbosÈ miláãik.“
- „Urob to pre mÀa prosím. AspoÀ to skús.“

lebo o chvíºu sa zaãína ná‰ vstup do fiktívnej reality. Preto
prenechávam hlavné slovo protagonistom. Moja úloha sprie-
vodcu sa odteraz mení na komentátora, aby som získala viac
ãasu a premyslela si svoje závereãné slová. 

- „Zatvorte oãi, uvoºnite sa a spomeÀte si na to, ão máte radi,
ão vám ch˘ba a po ãom

najviac túÏite...“
- „To je ako dnes ráno na hodine jogy.“ 
- „Obaja ste hnusní. AspoÀ to skúste, ale aby ste z toho nieão
mali, musíte sa sústrediÈ.

Tak len zatvorte oãi a predstavte si, Ïe sedíte v preplnenej
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Bydlisko: Nitra

Fiktívna realita

- „Ahoj moja, si zlatá, Ïe si pri‰la. Tak sa uÏ potrebujem nie-
komu vyÏalovaÈ“
- „âau, som rada, Ïe Èa zase po dlhom ãase vidím. Zas Èa ten
tvoj sere?“
- „V podstate aj hej. Aj môj, aj ‰éf, aj roboty je veºa a peÀazí
málo – veì to pozná‰. 

Chcela som si s tebou len tak poklebetiÈ.“
- „No jasnaãka. Tak ão, ako to ....“

Tak toto sa dá nazvaÈ stretnutím dvoch Ïien, ktoré ani nemu-
sia byÈ extra fantastické priateºky. Staãí, Ïe nám je spolu fajn.
Obãas si vybehneme na pohárik a rozoberieme Ïivot ako reál-
nu abstrakciu. Îiadna to neÈaháme do osobn˘ch, intímnych,
a hlavne konkrétnych detailov a predsa obe vieme o ãom je
reã. Sme schopné baviÈ sa a pomáhaÈ si t˘m. Je to v podstate
novodob˘ spôsob spovede, ktorá je z praktického hºadiska,
hlavne v niÏ‰om veku, veºmi nebezpeãná. Treba si totiÏto uve-
domiÈ, Ïe priateºky nie sú viazané spovedn˘m tajomstvom. Ak
sú to v‰ak zrelé dámy v na‰om veku, ide v podstate iba o kul-
túrne vyÏitie typu „posedíme a pokecáme“. Také malé odrea-
govanie sa. No a ako to konãí? Tak, Ïe

- „Kedy príde po teba drah˘?“
- „âaká doma na telefóne - nechcel nás ru‰iÈ. A tvoj ão robí?“ 
- „âumí do bedne a rozãuºuje sa, Ïe som málo doma, a Ïe ão ti
zas natáram.“
- „Zavoláme im?“
- „Zavoláme.“

hoci sa dámske jazdy toãia aj okolo nezrovnalostí v partner-
stve, tak v podstate bez svojich chlapov nedokáÏeme vydrÏaÈ
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Nadránom odchádzajú takéto dievãence z podniku fyzicky
i psychicky vybité s opicou, zlomen˘m srdcom a prinajhor‰om
niekoºk˘mi genetick˘mi informáciami na rôznych ãastiach te-
la (prípadne v jeho vnútri). Sú to v podstate ‰Èastne ne‰Èastné
indivíduá, ktoré si na hºadanie svojej poloviãky zvolili v ich
chápaní najjednoduch‰í  spôsob, ktor˘ sa v‰ak vyznaãuje na-
jmen‰ím percentom úspe‰nosti. Tieto dámy ( dá mi / nedá mi)
sa tvária, Ïe sa dokáÏu vyrovnaÈ, pre nich atraktívnym mu-
Ïom v ich nezáväznom Ïivote a sexe. Doma si v‰ak idú vypla-
kaÈ oãi do vankú‰a a i keì majú jedna druhú, bojujú s poci-
tom prázdnej lásky a samoty. To je teda úlet – kto ma donútil
povedaÈ tieto Ïvásty. Kto mi dal právo ... Preão som sa ja hlú-
pa dobrovoºne vzdala hlavného slova?!

MuÏi Playboyi sa po úspe‰nom veãere vyberú domov k ma-
miãke, aby si e‰te pred spaním dali ìal‰iu ãiarku a zv˘‰ili tak
svoju sexuálnu, ão v ich hodnotovom rebríãku znamená cha-
rakterovú, hodnotu. Okolo obeda ich ãaká pripraven˘ obedík
od maminky a potom vychádzka s kamarátmi, ktor˘m treba
samozrejme v‰etko pekne korenisto vyrozprávaÈ a dohodnúÈ
sa ão ìalej podniknú. Bolo by dobré zmeniÈ podnik, aby ne-
stretli tie isté buchty (nebolo to bohvie ão). Chcelo by to nové
mäsko – aj pointu. 

Ak sa toto deje v takom malomeste ako je na‰a Nitra milá
Nitra, tak je to prúser. Prinajlep‰om po pol roku sa uÏ v‰etci
navzájom „poznajú“ a ão potom?! No potom sa stanú
Playboyi a Playboyky kamarátmi a zaãnú poºovaÈ na nevini-
atka. Je to smutné, lebo neviniatka sú ãlenovia oboch pohlaví
obvykle nízkeho veku, ktoré sa dajú veºmi ºahko zraniÈ. Po ta-
kejto skúsenosti sa buì zosypú, alebo roz‰íria rady
Playboyov. Nie preto, Ïe by sa im tento spôsob nepáãil, ale
skrátka preto, Ïe in˘ nepoznajú, alebo je im to jedno. Vyrastú
z nich ale takí Playboyi a Playboyky, pri ktor˘ch je realita
trocha iná. Sú to tí, ktorí svoje záÏitky tak úplne nepreÏili.
Poväã‰ine, keì príde na lámanie chleba, tak sa zºaknú. Je to
tzv. zlá krv, alebo hanba elitnej skupiny. KaÏdá skupina má
predsa svojich odpadlíkov. No a samozrejme nesmieme zabú-
daÈ na to, Ïe oni sa t˘mto spôsobom vlastne snaÏia zaradiÈ do
smotánky a pritom si nájsÈ svoju Ïivotnú lásku. Ono si ju ãa-
som nájdeme v‰etci, len pri skupine Playboyov
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krãme. Okolo vás sa motá nesmierne mnoÏstvo ºudí a vôbec im
nevadí, Ïe si nemajú kde sadnúÈ.“

***
A je to. Sedím nepozorovaná pri somárskom stole v rohu

podniku, ktor˘ je v meste pomerne obºúben˘. Som sama a pi-
jem ovocn˘ ãaj s citrónom (ak majú citrón). Je to zvlá‰tne
a zároveÀ príjemné. Vrava a ‰um mnoÏstva ºudí okolo mÀa
spôsobuje, Ïe sa
vôbec necítim sama. Zdá sa, Ïe ma nikto nevidí, no predsa to
nie je tak. Toto „prirodzené“ spojenie ma vtiahlo do deja. Je
to v‰ak, samozrejme, iba moja verzia toho, ão sa tam deje,
resp. nedeje. Beztrestne môÏem pozorovaÈ ºudí a vstupovaÈ im
do súkromia bez ich vedomia. Sú tam takí, ktorí na mÀa za-
zerajú ako na osobu, ktorá im zaberá miesto. Z oãí im ãítam: 

- „Pozrite na tamtú trubku, sedí sama pri stole a oãumuje.
Keby vypadla, mohli by sme si sadnúÈ.“
- „No, ale vyzerá to, Ïe sa jej nechce.“
- „E‰te sa mi aj drzo kuká do ksichtu.“
- „Poìme rad‰ej preã.“ 

Väã‰inu v‰ak na‰Èastie nezaujíma priemerné dievãa pri ãa-
ji. MôÏem sa preto slobodne odovzdaÈ pozorovaniu ºudí, skú-
maniu ich pohºadov, vzÈahov a my‰lienok. Nemyslím len t˘ch,
ktoré sa t˘kajú mÀa. âo hºadám? Nieão, ão sa vymyká normá-
lu a stereotypu. 

BeÏne sedia pri bare samotári a dvojice, ktoré sú na love.
Poväã‰ine sú to „neodolateºní“ chalani a baby, ktoré si mys-
lia, Ïe niã kraj‰ie, inteligentnej‰ie a vtipnej‰ie ako sú oni nee-
xistuje. Hlasno sa smejú a koketujú s barmanom a v‰etk˘mi
chlapmi resp. Ïenami naokolo. Dalo by sa teda povedaÈ, Ïe pri
bare sa stretáva smotánka noãnej spoloãnosti. Sú to práve tí,
ktorí sa pri‰li veãer do podniku bláznivo zabaviÈ a poriadne si
vypiÈ. V podstate sú to ‰Èastné typy, pokiaº to nie je ich Ïivot-
ná filozofia. Urãite je s nimi najlep‰ia Ïúrka, tak nerie‰ a choì
na to. Bav sa!
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a jeden druhému sa poÏalovaÈ. Ak máte ‰Èastie vycítite, Ïe ide
o ‰védsku trojku, alebo o dvoch sokov. Urãite je to väã‰ia
sranda, akoby to malo zostaÈ pri v‰etkej poãestnosti, a hlavne
pri priateºstve. Neverte na záruky.

V partiách to tieÏ tak chodí.  Kto? Kam? Unikla mi pointa.
Kto má s tebou stíhaÈ? MôÏete sa na Beverly Hills smiaÈ koºko
chcete, ale ono to tak nejako naozaj funguje. âlovek sa pri
hºadaní svojej druhej polovice ãasto zm˘li a v úzkom okruhu
ºudí sa z toho stáva slovenské Beverly. Deje sa tak v kaÏdej
väã‰ej ãi men‰ej partií. Ak sú dotyãní nezrelí, chorobne Ïiar-
liví ãi inak zakomplexovaní, je viac ako pravdepodobné, Ïe sa
vám anal˘za takejto trojuholníkovej skutoãnosti nepodarí.
Jeden z partnerov sa totiÏ z partie nápadne vytratí, aby sa vy-
hol väã‰ím rozbrojom. To isté sa stáva aj opusten˘m resp. op-
ú‰Èajúcim partnerom, ktorí nemajú v tejto skupine dostatoã-
né zázemie. Preto platí rada: Dobre si rozmyslite, ãi vám sto-
jí za to rozchádzaÈ sa so svojím partnerom resp. partnerkou,
pretoÏe neprídete iba o Àu, ale aj o v‰etk˘ch okolo nej. To isté
platí aj pri potenciálnych svokroch a svokrách.
Nepredpokladám, Ïe by si niekto mohol nejako extra obºúbiÈ
svokru, ale pri svokroch sa to obãas stáva. V Ïiadnom prípa-
de nemoÏno rátaÈ s t˘m, Ïe sa budete môcÈ beztrestne nav‰te-
vovaÈ aj po rozchode. Pozor  na svoje kroky. Bez b˘valého
svokra sa zaruãene nedá ÏiÈ. Ako som na to vôbec pri‰la?

Partie ako také, majú rôzne zloÏenie. Logické. Ak sú to ãis-
to muÏské alebo Ïenské spoloãenstvá  je pravdepodobné, Ïe sú
taktieÏ na love, i keì mnohokrát uÏ len na tzv. „udrÏiavacom
love“. Pánska ani dámska jazda sa totiÏ inak nazvaÈ nedá.
Malá nevinná hra je potrebná i v partnerskom ãi manÏelskom
vzÈahu – podot˘kam nevinná. Flirtovanie e‰te nikoho nezabi-
lo, alebo, Ïe by hej?. âlovek si obãas potrebuje dokázaÈ, Ïe ni-
ekomu e‰te stojí za hriech. Stojí ako stojí ... A potom, Ïe ne-
vinná.

Len sa pre Boha Ïivého nezamilujte. ZamilovaÈ sa za jednu
noc je nerozumné, a hoci to znie super a dalo by sa to sfilmo-
vaÈ, pamätajte na to, Ïe Ïiadny chlap nie je lep‰í ako ten vá‰.
MôÏe byÈ in˘, no aj jeho v˘strelky a zvyky vám taktieÏ zaãnú
po ãase liezÈ na nervy. Ak ho stretnete s kamarátmi v krãme,
máte hneì dva predpoklady – pije, vláãi sa s kamo‰mi na pi-
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a Kváziplayboyov b˘va evidentn˘ problém s vernosÈou. Kto
mi dal právo hodnotiÈ kto je zl˘ a kto je dobr˘. âo je vlastne
správne? Playboy môÏe maÈ lep‰iu prácu i ‰ikovnej‰ie deti ako
ja. 

Nepatrí sa pozeraÈ na stoly pre dvoch. Niekedy to v‰ak b˘-
va neodolateºne zaujímavé. Pred intímnym súkromím treba
maÈ re‰pekt. Je jedno, ãi sa tí dvaja hádajú, oblizujú, alebo len
tak diskutujú – je to ich súkromná vec. Nenechajme sa odra-
diÈ pofidérnou etikou. Do nich!!! Îiadne súkromie nebude.

Pri mlad‰ích dvojiciach je baba väã‰inou zdutá a chalan na-
drÏan˘ – ona by sa uÏ aj rozi‰la, lebo ju to nebaví a on je v naj-
lep‰om. Hmm, ... to boli ãasy ... ach jaj ...

Ako osoba zodpovedná za celkov˘ produkt a jeho následky
na ãitateºa, upozorÀujem na nevhodnosÈ tohto odstavca pre
oãi a u‰i mlad˘ch tínedÏerov. Preventívne prideºujem jednu
hviezdiãku *.  Úplne najfantastickej‰ie si rozumejú páriky,
ktoré spolu na nieãom fiãia. âi uÏ je to koks, marihuana, ‰t˘l
hudby, nejaká spoloãná záºuba, alebo len rovnaká vlnová dæÏ-
ka. Je to super. T˘m sa vlastne potvrdzuje  pravidlo, Ïe mi-
lenci by mali byÈ aj priatelia – v˘nimky potvrdzujú pravidlá.
U mÀa to bol tu‰ím  koks – akosi mi vynecháva.

Nebudem v‰ak skeptická a pripustím, Ïe srdieãko vÏdy po-
okreje keì vidí ãerstvo zamilovanú dvojicu. Kraj‰í je len po-
hºad na práve narodené dieÈa a star˘ch rodiãov, ktorí sa drÏia
za ruky. Netreba to v‰ak preháÀaÈ a robiÈ porno na verejnos-
ti. To obvykle pohor‰uje stáre‰. Pri mlad˘ch párikoch je sran-
da tajne sledovaÈ ako sa pri pocite zdanlivého súkromia ne-
smelo dot˘kajú rukami, nohami, oãami sa vyzliekajú a sia-
hajú si na tajné miesta. Niekde vo vchode, v zime ãi v nao-
zajstnom súkromí by to nebolo ono. Buì by sa neodváÏili, a-
lebo by i‰li hneì na vec. Toto je presne to, ão ponecháva ãaro
odhaºovania neznámo – známych vecí. Neru‰me ich uÏ teda
a poìme ìalej. Fakt „dojímavé“ – podºa seba súdim teba.

Najzaujímavej‰ie sú väã‰ie partie. Ako pre koho? Pri nich
existuje najväã‰ie mnoÏstvo variácií vzÈahov a in˘ch prepoje-
ní. Keì sedí za stolom nepárny poãet ºudí, máte záruku, Ïe to
nie sú dva ãi tri páriky, ktoré si pri‰li povymieÀaÈ skúsenosti
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koncoch stola a nevraÏivo po sebe pokukujú. Ak to bol pre
nich ÈaÏk˘ alebo ãerstv˘ rozchod, tak je to pravdepodobné,
ale ak mali medzi sebou iba také  techtle – mechtle, tak by to
malo byÈ v pohode. Ako ja nenávidím to niã nehovoriace slo-
vo. âo je to v pohode? No, pri sebe, tak ãi onak asi sedieÈ ne-
budú – ão keby preskoãila stará iskra. Iskra, iskra – nieão mi
to hovorí - ão to bolo?

Na druhej strane sa toto môÏe staÈ iba vtedy, ak uÏ baba
patrila do partie predt˘m, alebo si s Àou zaãal in˘ zo skupiny
vyvolencov. Je to asi smutné, ale chalani drÏia väã‰inou spo-
lu a preto sú to baby, ktoré musia partiu opustiÈ.
Diskriminácia!!! Dajme to na súd – ná‰ vzor je Amerika!
V podstate by ani nemuseli, ale potom by zostali stáÈ na jed-
nom mieste a nepohli by sa ìalej. Urãite by sa s nimi niekto
bavil, ale vytvárali by napätie a asi by si s nimi uÏ nikto z prí-
tomn˘ch nezaãal. Opätovné spojenie rozíden˘ch b˘va mizivé
rovnako ako ‰anca, Ïe partia prijme jej nového partnera.
Jedine, Ïe by to bol dobre situovan˘ mlad˘ muÏ a oni by pri-
jali jeho peÀaÏenku v jednom balíãku s konexiami. No, ak nie
ste v telenovele, tak to neskú‰ajte a rad‰ej ustúpte. Skoro kaÏ-
d˘ chlap má nejakú tú partiu, do ktorej sa dá votrieÈ. Ak nie,
tak sa mu vyhnite. Vyhnite sa mi!

Ak pozorujete partiu a jeden ãlovek je akosi mimo, zaruãe-
ne je to nezvan˘ hosÈ. Alebo, Ïe by bol poriadne sfajãen˘?!
MôÏe to byÈ súrodenec kohosi z osadenstva, známy maximál-
ne dvoch z partie, alebo vy‰‰ie spomínan˘ votrelec z rangu
„b˘val˘“ resp. „b˘valá“. V‰etci sa dajú nejako identifikovaÈ. 

Ak je to „b˘val˘“, správajú sa v‰etci rezervovane ale iba
jeden, v Beverly Hills minimálne dvaja, sú nesmierne smutní
a neistí. Ak ide o známeho, potom sa s ním obvykle bavia as-
poÀ tí, ão ho ako – tak poznajú, aby sa necítil úplne trápne
a nepozvane. Ak je to súrodenec, je to zaujímavá hra. V‰etci
kladú zdvorilé otázky, aby sa dozvedeli ão najviac piko‰iek
o ãlenovi partie. Nerobia to v‰ak priamo, ale dokáÏu si to po-
riadne zaobaliÈ. Súrodenca popritom zadarmo nalievajú alko-
holick˘mi nápojmi, aby to bolo zaujímavej‰ie. Potom sa niek-
tor˘ z nich „nechtiac“ preriekne, a t˘m zverejní istú pekne
korenistú (no nakoniec sa nauãím aj r˘movaÈ) informáciu,
ktorú moÏno doma zverejniÈ, alebo za Àu nieão dostaÈ.
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vo a balí zadané – ako vás. No a keì nepije a nemá kamo‰ov,
tak sa bude staraÈ iba o vás, z ãoho vás ãoskoro urãite porazí.
Pri Ïenách je to podobné. Menej pijú, ale o to viac nakupujú
a starajú sa do toho, do ãoho ich absolútne niã nie je – a sa-
mozrejme do vás. Viete koºko úloh dokáÏe vymyslieÈ Ïena pre
svojho milovaného za minútu? Nechcite to vedieÈ a utekajte. 

Najzdrav‰ie sú zmie‰ané skupiny spolualkoholikov a vyfaj-
ãovaãov. Ako by mohli byÈ najzdrav‰ie?! Tá slovenãina. Ak sú
to vysoko‰koláci, tak sa bavia o ‰kole tak asi do 25 rokov, ak
stredo‰koláci a odborÀáci, tak len do 20. Potom rok - dva no-
stalgicky spomínajú na to aké to bolo krásne, no a potom sa
zaãína Ïivot. Potrebujú zohnaÈ prácu, byt, umiestniÈ deti do
dobrej ‰koly, zistiÈ ako a kedy treba vyplniÈ daÀové priznanie,
poradiÈ kam investovaÈ (ak je ão) a podobne. A hoci je to ne-
skutoãne trapné, ãasom zistia, Ïe majú na seba ãoraz menej
ãasu. Neskôr ich spoja deti, no s t˘mi sa uÏ do Ïiadneho pod-
niku nezmestia. Aj tak by boli smie‰ni, lebo práve ich deti by
sa tam na rozdiel od nich cítili ako doma. Preto sa zásadne
stretávajú len na chatách a doma. Krãmy si vynahradzujú ob-
ãasn˘mi pánskymi a dámskymi jazdami – ak vôbec. Îivot je
smutn˘. DostaÀte ma von z tohto ‰ialenstva, pomóóc.

Tak stará ale dúfam nie som, preto sa prosím vráÈme na
Zem. Tvrdím, Ïe ãím väã‰ia partia, t˘m lep‰ie. Stále sa môÏe
rozpadávaÈ a sceºovaÈ. ªudia prichádzajú a odchádzajú, a ak
sa nieão deje, máte záruku, Ïe sa zúãastní aspoÀ niekto. Dámy
mi prepáãia, ale podºa poãtu dievãat  za stolom dokáÏeme
pribliÏne urãiÈ, koºko pánov je voºn˘ch. Samozrejme, Ïe exis-
tujú v˘nimky, Ïe niektoré dievãa je voºné, prípadne tam nemá
chlapca a s pánmi je to rovnako. Nemusí byÈ voºn˘ ak je sám.
Aj ja sedím sama a nie som (po)voºná, alebo áno? Dobrá ha-
lu‰ka.

Pánske partie sú obvyklej‰ie. Viete si predstaviÈ hetero-
chlapa alebo dvoch medzi piatimi babami? Chudáãik, veì by
to nepreÏil. 

UÏ som teda naãrtla vzÈahy plynúce zo zloÏenia partie, ale
ão ìalej? Nie som si istá, Ïe sa to v‰etko dá nejako zov‰eobec-
niÈ. Závisí na povahe a obmedzenosti úãastníkov posedenia
spojeného s diskusiou, ako sa k sebe chovajú. NemoÏno preto
napríklad povedaÈ, Ïe b˘valí milenci vÏdy sedia na opaãn˘ch
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z parfumérie, ale inak majú ‰t˘l. CítiÈ z nich profesionalitu –
e‰te len otvorili dvere do miestnosti a uÏ vetrili. V troch se-
kundách zhodnotili situáciu a analyzovali polohu dostupn˘ch
objektov a podºa toho si sadli. No hádam by si nechcela aby
stáli.

Tretia mladá dáma sa zviezla. S jej opla‰enosÈou a lookom
je to hor‰ie. K dokonalosti má teda e‰te veºmi ìaleko. Je vidi-
eÈ, Ïe jej maºovka má e‰te mnohé nedostatky. Úães by aj u‰i-
el, no jej finanãná situácia sa s predo‰l˘mi dámami nedá po-
rovnávaÈ. E‰te si nena‰la obeÈ, ktorá by jej platila drahé han-
dry a preto sa oblieka vo veºk˘ch koncernoch a jej krajinou na
shoppingtripi je zásadne Ázia. NemoÏno jej v‰ak uprieÈ snahu
a veºkú dávku vkusu. Znalec to v‰ak hneì spozná.
Podstatnej‰ie je ale to, Ïe na jej tvári ch˘ba ten bezstarostn˘
a zvodne sebavedom˘ úsmev jej dvoch spoloãníãok. Vidno, Ïe
sa v branÏi pohybujú  oveºa dlh‰ie. Fakt sú tu. Neklamem.
Nikdy. No dobre, tak niekedy áno.

Keì sa dámy usadili vymenili si letmé pohºady s Bon Jovim
a Robbiem – len opla‰enka zostala uÏasnuto civieÈ nad ich
„dokonalosÈou“. Keì sa im nepodarí uloviÈ niã lep‰ie, bude na
rade. Tip-topky v‰ak majú vy‰‰ie ciele. Pri stole oproti baru
sedia ‰tyria páni v oblekoch. Mohli by to byÈ právnici, alebo
podobní papalá‰i, ktorí urãite nieão zacvakajú. Dvaja sú
okrúÏkovaní, no dvaja nie. Je tu teda istá ‰anca, len treba za-
braÈ. Úsmev dámy! DrÏíme palce a fandíme vám!
Páni sa dnes tak isto nebudú maÈ zle. Pri dvoch stoloch sa o-

dohráva dámska jazda. Pri prvom uÏ asi dlh‰ie, lebo dÏbán so
Sangriou je uÏ na dne a dámy sú poriadne hluãné. To je v‰ak
viac zárukou r˘chleho konca ako pikantnej zábavy. Pri dru-
hom stole sa pije vodka, ão by mohlo znamenaÈ zapíjanie ne-
spokojnosti vypl˘vajúcej z nejak˘ch manÏelsk˘ch nezhôd.
Pozor, ‰anca!

Z kategórie „páriky“ tu máme iba jednu mileneckú dvoji-
cu. Pre pozorovateºa niã zaujímavé. Je to iba zrel˘ párik, kto-
r˘ má veºkú ‰ancu na úspech. Vyzerá to tak, Ïe si po dlhom ãa-
se vy‰li koneãne medzi ºudí. Bavia sa pravdepodobne o práci,
rodinn˘ch problémoch a spoloãnej budúcnosti. Asi b˘vajú ìa-
lej od centra, lebo dáma pije nealko, ão je nezvratn˘ znak to-
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Najtrápnej‰ie sa teda cíti samotn˘ ãlen partie a nie súrodenec.
Îivot je pes. Na to je jednoduchá rada: Nevoìte súrodencov,
hlavne nevinn˘ch a mlad‰ích, na stretnutia s priateºmi.
Prinajhor‰om sa vám môÏe staÈ, Ïe vám niekto krpca opije, a-
lebo bude malú peknú sestriãku chytaÈ pod sukniãkou (dúfaj-
te, Ïe len to). Rada: Nikdy neverte tomu, Ïe Ïiadny z va‰ich
priateºov by v Ïiadnom prípade nesiahol pod blúzku va‰ej
mlad‰ej sestry! Zuzka – blúzka – puska – ceruzka – básne mi
nikdy ne‰li. 

Vyzerá to ako dobre vykon‰truovaná fiktívna anal˘za. Veì
to aj je ty tupec. VráÈme sa v‰ak k tomu, Ïe sedím v bare resp.
pube – ãiÏe krãme na luxusn˘ spôsob a pijem ãaj. Pri bare se-
dia dvaja dobre ohodení mladíci. Je vidieÈ, Ïe sa o seba sta-
rajú. Jeden má úães na ‰t˘l Robbie Williams a druh˘ je skôr
Jon Bon Jovi. Sú niekde medzi pubertou a zrelosÈou, ão im
pridáva na atraktivite. Bon Joviho tváriãka je hladko oholená
a navoÀaná. Je na nej zvodn˘ úsmev, ktor˘ vyjadruje slobo-
domyseºnosÈ, zvodnosÈ a odhodlanie dostaÈ ním nejakú tú
peknú pipku. Robbie je tu za drsÀáka. Má dvojdÀové strnisko
na‰Èastie bez jebákov, zdanlivo nedbalo strapat˘ úães a aro-
gantne nev‰ímav˘ úsmev na tvári. V‰etko je to doplnené sil-
n˘m pánskym parfémom. Na farbe pokoÏky oboch pánov vi-
dieÈ, Ïe sa práve vrátili z veºmi luxusnej dovolenky – alebo, Ïe
by zo solária?! Aj ich obleãenie zodpovedá snom kaÏdej dámy
- smrdí peniazmi a ‰t˘lom. Veì kto by chcel maÈ chlapa v pra-
‰ivej mikine, prípadne takého, ão stále nosí iba jeden nadãa-
sov˘ sveter. Neverte v nadãasovosÈ.

Zdá sa, Ïe to kupodivu do seba zapadá. Veì to má jedného
autora, tak ão by si ãakala? S k˘m sa ja vlastne bavím? Pri
vchode poãujem nenápadne nápadn˘ chichot aÏ rehot. To je
nemyln˘ znak toho, Ïe sa blíÏi pohroma v podobe vyz˘vav˘ch
dám, ktoré si sadajú samozrejme k baru. Sú to dve tip – top
krásky a jedna, ktorá sa o to viac snaÏí neÏ je to pravda.
Tiptopky sú a la Sugarbabes alebo podobn˘ umelo spojen˘
mi‰ung – kaÏdá iná, no skoro modelka. Obe sú vymaºované
ako staroveké rimanky – ak nechápete, vráÈte sa k stredo‰kol-
skému dejepisu. Nevedia si váÏiÈ mladícku pruÏnosÈ svojej
pleti a chcú o Àu silou mocou prísÈ. VoÀajú ako predavaãky
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Ako to obvykle b˘va, je tu najviac partií. Som génius. Tri
sme si uÏ trochu spomenuli, no okrem t˘chto jednopohlav-
n˘ch sú tu e‰te ìal‰ie ‰tyri obojpohlavné. Vezmem to od veku.
Îe sa nehanbí‰ ...

Kategória TínedÏeri je zastúpená troma chalanmi a dvomi
babami. Bavia sa o ‰kole, debiln˘ch profesoroch a samozrej-
me o záÏitkoch z v˘letu a z predo‰lého piatku. Pri stole sa o-
krem hádzania poldecákov do útrob tela – odstraÀovanie ba-
riér – intenzívne hádÏe oãami. Nepárny poãet úãastníkov za-
ruãuje sklamanie minimálne jedného pánskeho indivídua. Niã
totiÏto nenasvedãuje homosexuálnemu hara‰eniu, ãi chuti na
grupák. Zatiaº je to v‰etko v rámci poãestnosti – aÏ na tie ki-
lá tabaku a hektolitre chlastu. Ach, ako mi potom b˘valo zle.

NadtínedÏeri sú na tom lep‰ie. Registrujem dva stále a je-
den nezverejnen˘ párik. Pije i fajãí sa tu menej a ich konver-
zácia zaãína prejavovaÈ známky inteligencie. BoÏe, keì sme
boli tínedÏeri aj my sme si mysleli, Ïe sme najmúdrej‰í a najv-
tipnej‰í na celom svete.

V tejto skupine sa debilní profesori menia na zákern˘ch,
pri mlad˘ch uãiteºkách sa pripú‰Èa, Ïe môÏu byÈ sexi a pod.
Viac ako v prvej skupine sa spomína na to ão bolo kedysi
a myslí sa aj na to, ão bude. Znamená to teda, Ïe okrem zná-
mok inteligencie môÏeme postrehnúÈ i známky nudy, ãiÏe do-
spelosti. Nechutne melancholické.

Tretia partia mi stihla ujsÈ, no a posledná skupina uÏ vy-
t⁄ãa z radu hostí. Aj barman je mlad‰í ako oni. Sú to típci
a Ïabky v najlep‰ích rokoch, tak okolo 25 – 35. Niektorí sú
s priateºkami a iní pri‰li len na skok. Na svoj vek sa slu‰ne ba-
via a aj alkohol im nie je cudzí – e‰te znesú. Málokto z nich
v‰ak fajãí, ão je typická zmena vzhºadom na vek. MôÏem do-
konca povedaÈ, Ïe fajãiari sú väã‰inou nezadané, alebo e‰te
len krátko zadané indivíduá. NieÏeby boli partneri netole-
rantní, alebo Ïe by bolo v partnerstve menej stresu, ale asi
myslia na svoje potenciálne potomstvo  - fakt neviem.
Poh⁄davo pozerajú okolo seba na oblizujúcich sa tínedÏerov,
ktorí uÏ mimochodom pokroãili. Piaty ãlen sa nepozorovane
vykradol domov a zostali nám dva naliate páriky, ktoré si po-
m˘lili krãmu s ob˘vaãkou. NadtínedÏeri sú distingvovanej‰í
i keì sa niektorí z nich stále nechávajú zvádzaÈ mlad‰ou ãas-
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ho, Ïe sú autom. Je tu e‰te moÏnosÈ, Ïe by bola tehotná, ale to
by nesedeli v zahulenom podniku. Oboch to znaãne nebaví,
takÏe sa asi ãoskoro poberú.  Choìte uÏ, nech príde niekto
zaujímavej‰í.

Neviem presne ako som k tomuto názoru dospela, ale ne-
môÏem sa zbaviÈ vtieravého pocitu, Ïe som t˘ch dvoch uÏ ni-
ekde videla. MoÏno to bolo pri mojom minulom sugestívnom
dobrodruÏstve. Hoci si ma obaja v‰imli, tvária sa, Ïe sa nepo-
známe. Asi je to len nejaké hlúpe de Ïa ví. Neviete ako sa to
pí‰e?

***
Nechápem ako sa Ïeny dokáÏu baviÈ tak˘mito sprostosÈa-

mi. Je ÈaÏké pochopiÈ ich, i keì sa o to nijak extra nesnaÏím.
Veºa námahy vynakladám uÏ len na to, Ïe sa s nimi pokú‰am
ÏiÈ v mieri. Viem, Ïe nestaãí len milovaÈ. To by bolo príli‰ jed-
noduché. 

Îeny majú stále pocit, Ïe by sa mali obetovaÈ resp. Ïe to aj
robia. Ja to v‰ak ako obetu nevnímam. Hoci si to nepriznajú
aj ony sú svojim spôsobom egoistické. Robia to, ão im vyho-
vuje a tvária sa, Ïe je to pre nás. Je to taká zvlá‰tna hra. Urãite
v‰ak normálej‰ia a kraj‰ia ako táto.

Ako vidím, moja drahá sonduje po miestnosti a urãite há-
dÏe ºudí do t˘ch jej vopred pripraven˘ch vriec. Veì je to tak
absurdné. MÀa absolútne ma nebaví rie‰iÈ kto ak˘ je. Jediné,
ão sa mi na tejto hre páãi je ten pocit opätovnej slobody. Nie,
Ïe by som sa pri svojej partnerke cítil nejako extra skºúãen˘,
ale... muÏi ma pochopia. Je krásne byÈ dvaja, ãi traja, ale je
super byÈ chvíºu aj sám a rozhodovaÈ len a len za seba. Ako je
moÏné, Ïe som jedin˘ komu je jasné, Ïe nie sme v realite?!

Nech sa to uÏ preboha skonãí. Keì sa pozriem na t˘ch
dvoch milencov pri stole túÏim sedieÈ pri svojej láske a hºadi-
eÈ jej do oãí. Hádam bude maÈ lep‰iu náladu ako vãera. Preão
nechce vidieÈ, Ïe to mám teraz v práci ÈaÏké, nemôÏem sa jej
stále venovaÈ. Nech uÏ som pri nej! E‰te si zapálim a skúsim
sa k nej aspoÀ priblíÏiÈ. Milujem ju a nechcem jej kaziÈ zába-
vu, ale ch˘ba mi. Idem za Àou.

***
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***
Otvorím oãi a vidím, Ïe som síce v spomínanom pube, pri

somárskom stole, pijem iba ãaj bez citróna (nemali ho) a pod-
nik je skoro prázdny. Je streda veãer a iba málokto sa sem pri-
‰iel zabaviÈ. Tak to uÏ v malomeste chodí. Cez víkend v‰etko
praská vo ‰víkoch, no cez t˘ÏdeÀ sa neoplatí chodiÈ ani v˘-
palníkom. Tak sa teda spokojne usadím a vychutnám si svoj
ãaj s muÏom, ktorého milujem a priateºkou, ktorú si váÏim.
Ale kde má chlapa – akosi sa mi to pletie. 

Som ‰Èastná, Ïe je to za mnou. UÏ to asi nebudem nikdy skú-
‰aÈ a urãite do toho nebudem nútiÈ ºudí, ktor˘ch mám rada.
Asi mi ‰vihlo.  

- „ªudia, ão bolo v tom ãaji?“

Pri tomto pokuse som mala siln˘ pocit schizofrénie, ão je
choroba ktorou trpí asi 80% obyvateºstva a kaÏd˘ ãlovek resp.
autor, ktor˘ chce nieão povedaÈ druh˘m. Nastoºuje si otázky,
na ktoré hºadá odpovede a potvrdzuje si t˘m svoje hypotézy.
Obãas mu to rozpoltí osobnosÈ natoºko, Ïe nevie kto, kde
a preão vlastne je. Ja to uÏ mám na‰Èastie za sebou a preto je
najvy‰‰í ãas to uzavrieÈ. Zbohom.

***
K˘m ja nepoviem posledné slovo, tak zbohom nebude!
Prestávam v‰ak bojovaÈ, lebo tento boj je únavn˘ a márny.
Málokto dokáÏe vyhraÈ sám nad sebou a o nieão viac ºudí je
schopn˘ch vyhraÈ nad systémom, no nikto e‰te nevybojoval
boj so Ïivotom. Podnik si teda tieÏ Ïije svoj vlastn˘ Ïivot bez
ohºadu na to, ãi ho niekto sleduje alebo nie. Ide deÀ za dÀom
a ani jeden sa nepodobá ne ten druh˘. Je to jednoduchá rov-
nica, v ktorej sa obãas objaví niekto, kto dané pravidlá poru-
‰í. Takéto situácie v‰ak nikoho nerozhádÏu a uÏ vonkoncom
nijak váÏne nezasiahnu do chodu deja. Sú to veci, ktoré neba-
dane poru‰ujú stereotyp Ïivota, pubov, majiteºov, ãa‰níkov,
v˘palníkov, ale aj ‰tamgastov. Stretávajú sa tu na malom pri-
estore osudy pomerne veºkého mnoÏstva ºudí, ktorí ani tak
nechcú byÈ spolu ako sú. Núti ich k tomu ten zvy‰ok divej prí-
rody, ktorá v nich zostala. Nielen hnev, súperenie a podobné
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Èou ich ja. V ‰tvrtej skupine sa diskutuje o moÏnostiach poi-
stenia, druh˘ pilier tieÏ nie je na zahodenie a ‰éf ... Skrátka
samá sranda. Baby sa dohadujú na dámskej jazde, aby sa
mohli posÈaÏovaÈ na svoje poloviãky a chalani hovoria o ho-
keji, poãítaãoch, autách, plate a daÀov˘ch priznaniach. Tu ni-
ekde sa rodí typicky slovenská „priateºská lobby“, keì si je-
den druhému odporúãajú banky, architektov, ãi jazykové ‰ko-
ly, v ktor˘ch robia. Na Slovensku, vo svete a v Ïivote je to tak.
âím viac priateºov, t˘m lep‰ie. No ale takto asi nie.       

Ak chce‰ byÈ dobr˘m pozorovateºom, resp. pozorovateºkou,
nesmie ti niã uniknúÈ. Preto treba dbaÈ na to, aby ti neunikol
Ïiadny detail. Ich spojením sa potom dostane‰ k hlb‰iemu po-
chopeniu vzÈahov a vzniknut˘ch situácií. KaÏdá ãinnosÈ- prá-
ca je vo svojej podstate stereotypná, ale obvykle sa stáva, Ïe
tento stereotyp vyboãí zo svojej dráhy. Tak to máme aj pri po-
zorovaní mnoÏstva ºudí na malom priestore. Opit˘ ãlovek, ãi
milenecká hádka nie sú nijak zaujímavé, ale tak˘ ãlovek, kto-
r˘ nespæÀa predpoklady náv‰tevníka pubu – ãlovek, o ktorom
nevieme kedy a odkiaº pri‰iel – ãlovek, ktorého nikdy nikto
nevidel a ty ho predsa pozná‰ – to je to, ão Èa vytoãí a vezme
ti v‰etky ilúzie o tvojich teóriách. Pri pozorovaní poslednej
skupinky mi padol do oãí mladík, ktor˘ ... no ja neviem ... nie
je mi nijak extra povedom˘... doteraz som si ho absolútne ne-
v‰imla. No a ako je to moÏné, keì si taká dobrá pozorovate-
ºka? Ty nás chce‰ uãiÈ? Neviem kedy pri‰iel, neviem s k˘m tu
je a neviem preão na mÀa hºadí. MoÏno ma chce dostaÈ z môj-
ho miesta. Okrem toho, Ïe on pozoruje mÀa je zvlá‰tne hlav-
ne to, Ïe jeho nikto nezaregistroval. Nikto sa neuchádza o je-
ho priazeÀ, peniaze ãi osobnosÈ. Ani lovkyne si nev‰ímajú a-
traktívneho mladíka. Nikomu nezavadzá, nikomu nech˘ba.
A on len hºadí a hºadí. Nakoniec sa rozhodne a odhodlane
kráãa ku mne. Neviem ako sa tváriÈ, ako postupovaÈ. Cítim, Ïe
tento ãlovek je pre mÀa nieãím v˘nimoãn˘. Cítim, Ïe moja ú-
loha sa pomaly konãí. Prisadá si ku mne moje druhé ja. MuÏ,
ktor˘ ku mne patrí. Príde ku stolu, pozdraví, bez vyzvania sa
nahne a pobozká ma. Potom si sadne a objedná si pivo.
Niekomu zvoní telefón.  BoÏe, veì je to… Haló, kdo je tam, po
zaznûní tónu mi zanechte zprávy a buìte zdrávi … 
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MGR. LUCIA WINKLEROVÁ. 24 ROKOV
Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: Nitra

SmrÈ ãloveka na ulici

Pozerám sa z okna a vidím Ïivot. Tohto roku bola nádherná
zima, ktorá ma naplnila pocitom krásy a lásky. Sneh zakryl
nedokonalosti malomesta a poskytol veãne sa ponáhºajúcim
ºuìom pocit prírody. Slovenská povaha sa v‰ak nezaprela
a v‰etci zaãali postupne nadávaÈ na zimu a na mráz. Príroda
poslúchla a postupne sa objavuje nádherné teplé slnieãko,
ktoré nám ‰teklí líãka. Je to úÏasn˘, skoro zabudnut˘ pocit
prichádzajúcej jari.
Ako tak hºadím na ºudí na ulici je mi akosi úzko. UÏ sa nikto
nebabu‰í do vetrovky, ‰álu a ãapice. Slnieãko kaÏdého núti,
aby sa uvoºnil a usmieval sa. Teta jar v‰ak e‰te úplne nevy-
hrala nad kráºovnou zimou. Tá sa drÏí zubami – nechtami, ne-
chce sa jej e‰te zomrieÈ. Je v‰ak uÏ zostarnutá, unavená a ne-
vládze bojovaÈ s mladou a silnou klíãiacou jarou. Pomaly do-
Ïíva. I tu sa ukazuje krutosÈ Ïivota, kde jeden musí zomrieÈ,
aby druh˘ mohol ÏiÈ a rásÈ.  
Kráºovná zima je síce krutá, ale poskytla nám aj veºa krásne-
ho. Mnohí sme si uÏili lyÏovaãky, ãi krásnych prechádzok
v snehu. Pozorovali sme radosÈ detí zo sánkovania, tunelov,
bunkrov a snehuliakov. Aj zvieratám dobre padla zmena roã-
ného obdobia. T˘m domácim pomrzli parazity a urãite ich ne-
trápil dáÏì ãi príli‰né horúãavy. Tí fajnovej‰í a vtieravej‰í sa
schovávali paniãkám do postelí, ão im v lete veru umoÏnené
nebude. 
Svet je naozaj zvlá‰tny, dnes som bola svedkom bombového
poplachu a uvedomila som si, Ïe zima je naozaj kráºovnou.
Poãas jej kraºovania niã veºké nevybuchlo, ani sa nijak extra
nebojovalo (dokonca ani v „tepl˘ch krajinách“). Tak ako sa
na jar prebúdza príroda, tak sa nám prebúdzajú aj extrémis-
tické skupiny. V zime na nás padali strechy a teraz sa opäÈ za-
ãíname niãiÈ sami. Príroda je neskrotiteºn˘ Ïivel a ãlovek – jej

87

prejavy divosti sú nám prirodzené. âlovek je predsa spolo-
ãensk˘ tvor, a tak ako ho príroda núti hºadaÈ si svorku, tak ho
núti hºadaÈ si aj partnera. Ak na to nemá inú moÏnosÈ, tak si
pomáha práve zoznamovaním sa na miestach s vysokou kon-
centráciou ºudí. Tento smie‰ny pokus o anal˘zu skutoãnosti
by nás mohol presvedãiÈ o relatívnej pravdivosti mojich slov.
MôÏeme si to vysvetliÈ ako potrebu odreagovania sa od stresu,
ktorého je kaÏd˘m dÀom viac, ale i na‰a prirodzená povaha
nás ãiastoãne potlaãí. Netvrdím, Ïe kaÏdému vyhovuje krãmo-
vá svorka. Samozrejme je moÏné stretávaÈ sa aj mimo na ih-
riskách, doma, na chatách a chalupách a tak. Îivot je ÈaÏk˘,
ale sú veci a ºudia, ktorí nám robia aj tak˘mto spôsobom ra-
dosÈ.
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mi poskytovala biela ãapica. Sila prírody je v‰ak v tom, Ïe ona
sa s t˘mto v‰etk˘m dokáÏe v priebehu niekoºk˘ch mesiacov
hravo vysporiadaÈ. Tráva strávi povodÀovú vodu a návaly
bahna a obnoví svoju krásnu zelenú farbu. Stromy zaãnú pu-
ãaÈ a kvitnúÈ a ãlovek si hádam tieÏ uvedomí, Ïe smeti patria
do ko‰a. K˘m sa tak stane, musíme sa zmieriÈ s t˘m ão je a na-
uãiÈ sa d˘chaÈ v‰ade prítomnú ‰pinu.
Dá sa teda povedaÈ, Ïe sme sa dostali z bieleho sna, do ‰edej
reality. Od zame‰kanej práce nás uÏ nezachráni v˘hovorka
hrozby rovnej zasneÏenej strechy, ktorá by mohla spadnúÈ.
ËaÏko nám niekto uverí, Ïe sme me‰kali, lebo nám zamrzla
nafta, alebo, Ïe sa nedali otvoriÈ dvere na aute, ãi dôvod typu,
autobusy nechodili. Príroda v‰ak myslela dopredu a nechala
nám záplavy, ktoré ale nebudú aÏ tak v˘hovorkou ako sku-
toãnosÈou. Kráºovná rátala aj s t˘mto hluch˘m obdobím, keì
ãloveka chytá jarná únava a choroby vypl˘vajúce z nedostat-
ku mrazu, ktor˘ by zabíjal baktérie. Zima zanechala mnoÏ-
stvo vymrznut˘ch jám na cestách, ktoré spôsobia vá‰mu autu
nenapraviteºné ‰kody. MôÏete si byÈ ist˘, Ïe v ten deÀ sa do
práce uÏ nedostanete (aspoÀ nie vlastn˘m autom). Rovnako ú-
ãinne sa vyhnete práci, keì sa hodíte na maródku, no a keì sa
zaãnete zaoberaÈ vtáãou chrípkou a mnoÏstvom uhynut˘ch
vtákov na uliciach, tak máte len dve moÏnosti: Buì zostanete
zatvoren˘ doma a zomriete na hlad a samotu, alebo sa bude-
te pohybovaÈ po vonku a nezvládnete to psychicky, prípadne
naozaj nieão chytíte. âlovek si v‰ak pomôÏe aj sám. T˘m, Ïe
neustále kupujeme nové autá, tvoria sa zápchy a tie sú vÏdy
dobr˘m dôvodom na rozãuºovanie sa pred ‰éfom, ktor˘ vás
nachytá ako ste pri‰li neskoro do práce.   

***

Pozerám z okna a zaãína sneÏiÈ. Boj nového so star˘m je neu-
veriteºn˘. Nie je to uÏ ono, lebo sneh sa hneì topí, ale pote‰i-
lo ma to. Moja du‰a pookriala. Príroda mi dovolila dúfaÈ, da-
la mi nádej, Ïe e‰te nie je po v‰etkom. Vidím ºudí ako otáãajú
hlavy do neba a p˘tajú sa preão. Veºmi r˘chlo si odvykli od
snehu. Dnes vybehli iba v ºahk˘ch kabátikoch ozdoben˘ch
‰álmi. UÏ to nie sú tie obrovské ‰ály, ktoré ich chránili pred
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v˘tvor - je rovnak˘. Keì je mu príli‰ dobre, snaÏí sa ubliÏovaÈ
sebe a svojmu okoliu. V‰etko je kolobeh.
Te‰ím sa na jar. Okrem prebúdzania sa toho zlého vo svete,
prebúdza sa nieão aj v nás. Je to obdobie nov˘ch v˘ziev, zaãi-
atkov a cieºov. SnaÏíme sa plniÈ pomyselné novoroãné pred-
savzatia a vytvárame si nové, ktoré nám pomáhajú preÏiÈ ìal-
‰í nároãn˘ rok ná‰ho nedobrovoºného Ïivota. KaÏd˘ z nás sa
síce p˘tal na svet, ale ão sme mali robiÈ, keì sme sa nezmesti-
li do útrob na‰ich matiek. 
V Ïivote je v‰etko relatívne. Aj to, o ãom si cel˘ Ïivot myslíme,
Ïe je absolútna pravda je, len ak˘msi m˘tom. Veì v‰etko, ão
nás uãili v ‰kole sa ãasom ukázalo iba ako názor nejakého vi-
ac ãi menej erudovaného vedca, ktor˘ naviac podliehal inter-
pretácií pedagóga. To je tá relativita faktov. Keì sa pozrieme
na na‰e ãiny, ich správnosÈ a oprávnenosÈ je taktieÏ iba rela-
tívna. To, ão sa nám zdalo pred desiatimi rokmi správne, dnes
vidíme iba ako proces dozrievania, a tí mlad‰í ako pubescent-
né v˘ãiny. Aj toto tu budem raz ãítaÈ a pritom krútiÈ hlavou. 
Z okna vidím bielu budovu trafostanice, na ktorú kedysi dáv-
no ist˘ zamilovan˘ mladík nastriekal moje meno v modrom
srdci. Vtedy ma to poriadne zahanbilo. Musel kúpiÈ bielu far-
bu a zamaºovaÈ nápis. âas je v‰ak nemilosrdn˘ a po rokoch
prezrádza nedostatky jeho práce. Modré srdce zaãalo presvi-
taÈ, no málokto si e‰te pamätá na to, ão v Àom bolo. Dnes na
to hºadím s malou dávkou smútku a s úsmevom na tvári.
Teraz uÏ nikto nemaºuje moje meno po stenách a ja som za to
vìaãná. Nehnevám sa uÏ na oného ctiteºa, ktor˘ má uÏ urãite
Ïenu a zopár detí. Je mi smutno za t˘m ão bolo, no nechcela
by som to zaÏiÈ znova. 

***

Okrem nostalgie za zimou priná‰a jar povodne a smeti ktoré
doteraz milosrdná zima skr˘vala pod svojou pokr˘vkou. Do
ulíc vybiehajú upratovacie ãaty a zametajú ulice, ktoré sú pl-
né kamienkov, ‰pakov, smetí a psích v˘kalov. ªudia sú zhro-
zení mnoÏstvom neporiadku a stavom trávnikov, ktoré sa skôr
podobajú na miliónkrát pouÏitú zaplesnenú ‰pongiu. ªudia
absentujú pocit ãistoty a prírody, ktor˘ im e‰te pred pár dÀa-
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n˘ na princípe olympijsk˘ch kruhov. V‰etko sa toãí dookola
a prelína sa. Tam kde sa to zaãína, tam sa to aj konãí. Preto
tak ako sme si istí, Ïe raz sa vrátime tam, odkiaº sme pri‰li,
tak si môÏeme byÈ rovnako istí aj t˘m, Ïe po zime príde skôr
ãi neskôr jar. Aká asi bude? Cítim v kostiach, Ïe sa udeje veºa
neãakaného a ak to nie je iba lámka, tak dúfam, Ïe to bude
pozitívne. Ja mám pred sebou veºa v˘ziev, ktoré by som chce-
la chytiÈ pod krk a vytriasÈ z nich, koºko sa len dá. 
Práve ide domov suseda. âo ak je to jej posledná jar? Nie je ta-
ká stará, ale ãlovek nikdy nevie. Jej deti a vnúãence by boli
veºmi smutné. Myslím, Ïe dokonca aj nejaké pravnúãa je na
ceste. Sused by sa uÏ nemusel za‰ívaÈ pred jej úlohami a ... âo
by vlastne celé dni robil? Hanbím sa za svoje my‰lienky. Je to
naozaj kruté prem˘‰ºaÈ nad smrÈou ãloveka na ulici. 
Obãas by sme sa mohli zamyslieÈ aj nad na‰ou smrÈou. âo by
teraz po vás zostalo? Ja by som chcela, aby po mne zostal po-
cit, Ïe tu Ïil niekto, kto sa zo v‰etk˘ch síl snaÏil o úspech. Ús-
pech, ktor˘ by priniesol nieão aj do Ïivota beÏn˘ch a menej
beÏn˘ch ºudí. Hovorilo by sa o ãloveku, ktor˘ sa musel staÈ e-
goistom, aby napísal zopár poviedok ktoré doteraz málokto
ãítal. No tí, ktorí ich ãítali súhlasili, pocítili to ão ja, no vylo-
Ïili si to svojím spôsobom. Veì Ïivot a svet by bol tak˘ nud-
n˘, keby sme ho vnímali rovnako. Nebolo by o ãom písaÈ
a v‰etko by bolo samozrejmé, jednoznaãné a monotónne. 
Kto vlastne pí‰e poviedky? âlovek, alebo Ïivot? Nie je to zase
iba jedna z fráz, ktoré vytvorili ºudia, aby si privlastnili zá-
sluhy prírody? Aj fiktívnu realitu predsa tvorí Ïivot. MoÏno
by so mnou nesúhlasili autori fantastickej literatúry, ale nech.
My sme vlastne iba zapisovatelia skutoãnosti, i keì nie vÏdy
úplne skutoãnej skutoãnosti. Sme ako ruka neobmedzenej
fantázie ãloveka, ktorého vytvorila príroda. Ona nám dala  te-
lo, du‰u i mozog, ktor˘ sa neustále uãíme pouÏívaÈ a objavu-
jeme jeho nové moÏnosti. Veì aj spinka, ktorá sa teraz na mÀa
pozerá z obrazovky je ako ja. Spolu sme sa po‰krabkali na
hlave a zauvaÏovali sme nad t˘m ako sa správne vyjadriÈ, ako
povedaÈ to ... ani neviem presne ão. Ona navy‰e odkontrolo-
vala moje preklepy a vyznaãila mi ich ãervenou. Aj ona bola
stvorená na obraz ãloveka a toto je prv˘krát, ão sa dostala do
literatúry. Hádam si tu získa svoje teplé miesteãko, lebo je dl-
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mrazom a vetrom. Chytá ich panika, ãi sa majú vrátiÈ domov,
alebo nie. Hádam to bude len také bububu. 
Sranda, tak tohto chlapa som nevidela uÏ aspoÀ tri roky.
Myslela som si, Ïe sa odsÈahoval, alebo Ïe zaãal chodiÈ autom.
Je to tak˘ nepríjemn˘ t˘pek. Je to chlap pomerne pri sebe, je
aj vysok˘ aj pevn˘, no hlavne nechutn˘. OdjakÏiva mal dlhé,
riedke, vlnité vlasy odfarbené na blond. Najdivnej‰ie na tom
bolo, Ïe sa mu to absolútne nehodilo. Chodil vÏdy sám, ne-
vkusne obleãen˘ s rukami vo vreckách a cigaretou v ústach.
Stála som za oknom a on sa vÏdy pozrel hore, akoby to vedel.
Vídala som ho od detstva a bála som sa ho ako ãerta. Bol to
pre mÀa zl˘ démon ‰tvrti. Niekoºkokrát sme sa stretli na uli-
ci, a vtedy to uÏ v podstate nebol ani on. Bol to iba obyãajn˘
ãlovek, ktor˘ i‰iel do práce ãi kam. Nikdy som sa s ním rad‰ej
nebavila. Ponechali sme si odstup. Vtedy mi bol hrozbou, no
dnes je iba muÏom. Odkedy som si na‰la toho môjho, ktor˘ ma
bude chrániÈ aÏ do posledn˘ch dní tohto veku, nebojím sa.
Asi by som mala, no presvedãenie o správnosti vzájomnej vo-
ºby  mi dodáva existenãnú istotu. Je to smie‰ne, ale je to tak.
âlovek by nemal byÈ sám.

***

E‰te aj ten pes by si prial, aby uÏ nesneÏilo. Doteraz sa vÏdy
te‰il, Ïe to mokré biele svinstvo znova padá, ale teraz uÏ nie.
Zaliezol do závetria a pozerá na to, ão sa vonku deje. Rád by
sa uÏ povyhrieval na slnieãku a ponaháÀal my‰ky. Tie sú celú
zimu zalezené v domãekoch a nechce sa im von. Veì naão by
vyliezali, e‰te by pomrzli. Potravy je pri susedov˘ch prasiat-
kach dosÈ a rad‰ej si ju zjedia v teple. 
Jeden pán sa dokonca podujal vziaÈ svojho miláãika na cikaã-
ku. No, to si fakt nevedel vybraÈ lep‰í ãas. Keby poãkal e‰te
tak pol hodinku, hádam by prestalo sypaÈ. Havkáã by moÏno
pustil a moÏno nie. Pánko to v‰ak mal urãite vyrátané. Teraz
v telke niã nie je a o pol hodiny ide predsa hokej, vzal preto
psíka a smerujú do obchodu. O chvíºku sa budú urãite vracaÈ
so ‰trngajúcou TESCO ta‰kou. K hokeju to predsa patrí.
Myslím, Ïe to netreba braÈ tak tragicky. Jednou z mála istôt
vo svete je to, Ïe príroda, a preto aj Ïivot samotn˘ je postave-
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‰pongiovit˘ trávnik. Teraz sú na snehu vidieÈ aj stopy Ïivota,
ãiÏe drobnej zveri, ktorá je neoddeliteºnou súãasÈou Ïivota ºu-
dí. Vidím potkanie packy v snehu okolo trafostanice. To bude
na‰a havkáãka rada, keì to cickám nedá pokoja a ona bude
maÈ koho naháÀaÈ. Teraz sa v‰ak v‰etky rasy a druhy te‰ia zo
slnieãka. BlaÏene sa producírujú a naberajú horúãosÈ lúãov.
Na‰a mrochtiãka síce tradiãne drieme, no tentokrát na slnieã-
ku, ktoré ju ‰teklí pod fúzmi.
Na snehu sú v‰ak aj väã‰ie ako potkanie stopy. To bude urãi-
te ten mie‰anec z konca ulice. No jasné,  tam kde sa stopy stá-
ãajú do kruhu zanechal obrovsk˘ podpis.  Je to veºká osob-
nosÈ, rovnako ako jeho pán. Chodí s ním ist˘ muÏ v najlep‰ích
rokoch (ãiÏe okolo päÈdesiatky), ktor˘ si s mie‰ancom absol-
útne nevie poradiÈ. Nechce, aby ho psisko stále Èahalo, tak ho
pú‰Èa a stra‰í t˘m okolie. Potom tu vykrikuje a vypiskuje o-
sto‰esÈ, no a ono to samozrejme nepomáha. Keì ho upozorní-
te, Ïe by to asi nemal robiÈ, zduje sa a bráni sa útokom.
Vezmime si to v‰ak z druhej strany. Veì to nebolo jeho roz-
hodnutie zaobstaraÈ si tohto mie‰anca, no a ani chudák pes sa
nehrnul tam, kde ho nechceli. To urãite raz dcéra dovliekla
miluãké ‰teniatko a tvrdila, Ïe je to malá ãistokrvná rasa
a ona sa bude o neho do smrti poctivo staraÈ. Po pár t˘ÏdÀoch
zistili, Ïe to tak asi nebude, lebo havkáã papal ãoraz viac a do
pripraveného ko‰íka sa uÏ ani omylom nezmestil. Putoval te-
da pred dvere a zvykal si na samotu. UÏ sa sním nikto ne-
maznal a paniãka zaãala behaÈ viac za chlapcami ako za
psom. Otec bol teda vyslan˘ na prechádzky a postupne si zvy-
kol. Prepáãme im to teda a buìme k ich ne‰Èastiu zhovievaví.  

***

A takto nejako sa konãí moje rozprávanie o kráºovnej zime,
tete jari a náhodn˘ch okoloidúcich, ktorí vôbec nemôÏu za
svoje osudy na t˘chto stránkach. UÏ ma nebaví byÈ potvorou,
ktorá im vstupuje do fiktívneho súkromia a dokonca predpo-
vedá smrÈ. Nechcela by som, aby to niekto robil mne, a preto
konãím. MoÏno by si niekto váÏil, Ïe sa dostal do poviedky
a moÏno by sa hneval. Beletria má na‰Èastie tú v˘hodu, Ïe ne-
podlieha kritériu pravdivosti, inak by som sa bála daÈ svoje
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hé hodiny a dni mojou jedinou spoloãníãkou. Na ãloveka sa sí-
ce podobá len málo, no má jeho grify a mozog, i keì len ob-
medzen˘. 

***

Prestáva sneÏiÈ. Okolie je pokryté jemn˘m popra‰kom snehu,
ktor˘ ohºaduplne, i keì len diplomaticky prikryl smeti ºud-
stva. Je to v‰ak iba doãasné, a preto je ten správny ãas na to,
aby sme si upratali vo svojich dvoroch a na priedomí. O chví-
ºu sa zaãne hromadné jarné upratovanie a treba ísÈ príkla-
dom. Nikto vás síce nepochváli, no vy budete maÈ dobr˘ pocit
z toho, Ïe jar prichádza do ãistého. Tak nad t˘m poprem˘‰ºaj-
te, a keì budete hotoví, tak len otvorte oblok a hlasno zakriã-
te – „UÏ môÏe‰ prísÈ!“
Aj s jarou je to tak ako so v‰etk˘m nov˘m. Zo zaãiatku sa vám
do toho nechce, no potom sa toho neviete vzdaÈ. Ja nemám ve-
ºmi rada zmenu, no nemôÏem bez nej ÏiÈ. Nerada prijímam
nové, no rada sa lúãim so star˘m (a niekedy aj naopak).
MoÏno je to choré a moÏno ani nie. Îivot je pln˘ paradoxov.
Z nich vypl˘va spomínaná jedineãnosÈ a relatívnosÈ. Táto zi-
ma v‰ak pre mÀa znamenala viac ako t˘ch dvadsaÈ‰tyri pred
Àou. Vryla sa mi do pamäti, hoci sa niã v˘nimoãné nestalo.
A moÏno práve tá relatívna bezproblémovosÈ a v‰ednosÈ bola
v˘nimoãnou. Bolo to obdobie pohody, krásy a lásky. Neviem
preão, ale iba nerada sa s Àou lúãim. Ute‰ujem sa  t˘m, Ïe spo-
mienka na Àu mi zostane v hlave aÏ do obdobia senility, ão
v‰ak nie je aÏ ta k závratne ìaleko.

***

Dnes je nádhern˘ slneãn˘ deÀ. ªudia sa uÏ pravdepodobne
spamätali, upratali si na priedomí a zavolali na tetu jar. Asi
som naivná a príli‰ verím v ºudí. No dobre, moÏno sa len po-
obzerali po zasneÏenom okolí a zúfalo zakriãali: „Príì uÏ teta
jar, je nám zima a potrebujeme slnieãko na na‰e líãka!“
Musím v‰ak uznaÈ, Ïe táto kombinácia jari so zimou je naozaj
okúzºujúca. Nepoznám niã kraj‰ie ako slneãné lúãe, ktoré sa
opierajú o snehobiele okolie. Urãite je to ãarovnej‰ie ako
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Bydlisko: Luãenec

Z „Továrne na Temno“

Hºadanie

Marek dnes leÏí ustat˘ na posteli. Úspe‰ne preÏil jeden
z najdôleÏitej‰ích okamihov svojho doteraj‰ieho Ïivota.
Pokojne sa ho na to môÏete sp˘taÈ. Vo svojich rukách drÏí ru-
ky Márie a cíti sa dobre. Napriek tomu, Ïe si pred polhodinou
pokazil Ïalúdok a tieÏ napriek tomu, Ïe e‰te tri hodiny sa bu-
de snaÏiÈ jeho obsah udrÏaÈ v dimenziách svojho tela a napo-
kon sa mu to aj tak nepodarí. Netu‰í to. Jasn˘m náznakom mu
malo byÈ netypické prítmie izby, nesvietiaca pouliãná lampa,
ktorá obyãajne vytvárala na strope stereotypnú mrieÏku tie-
Àov medziokennej vertikálnej Ïalúzie. Dne‰n˘ veãer je tmav˘.
AÏ príli‰.

O niekoºko minút uÏ Marek pociÈuje prvé dôsledky vzbury
jeho vnútorností, ktoré spolu so zabudnutím dáÏdnika poãas
dne‰ného daÏdivého popoludnia prudko zvy‰ujú jeho telesnú
teplotu. Marek za tak˘chto podmienok nie je ochotn˘ zaspaÈ.
Neustále otravuje svoju Máriu, aby mu povedala nieão pekné. 

Mária je unavená, jej ospalé oãi sa zatvárajú r˘chlej‰ie, ako
stíha prem˘‰ºaÈ nad Marekov˘mi prosbami. Na jeho dne‰nom
Ïivotnom úspechu sa nijako nepodieºala, hoci jeho radosÈ pre-
Ïíva vnútorne spolu s ním. V jeho oãiach pre toto v‰etko, pre
svoju neochotu, teraz vyzerá nesympaticky. Marek sa na Àu
hnevá, a svoj hnev dáva rázne najavo. Nenechá ju predsa len-
tak zaspaÈ. Zaãína jej rozprávaÈ nieão pekné a hovorí jej
o krajine, ktorú pozná len z rozprávania svojej mamy. Túto
krajinu nav‰tevuje iba vtedy, keì je mu veºmi zle. Marekova
horúãka kulminuje tesne nad ‰tyridsiatkou.  

Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sa sypala, za
siedmymi horami a siedmymi dolami je jedna veºká, slnkom
vysmiata lúka. Na kraji tejto lúky Ïblnkoce potôãik, malá
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my‰lienky na papier.
Predstavte si, Ïe by sa dialo v‰etko to, ão nájdete v dielach ni-
ektor˘ch súãasn˘ch autorov. To by uÏ nebolo také fádne
a beÏné ako dne‰ná realita. Na svete by bolo oveºa viac vráÏd,
zloby, znásilnení a zfetovanej mládeÏe. E‰te viac ako je to
dnes – koniec sveta. No, aj ten by sa tam niekde na‰iel. Pri
svete takého Anthonyho Burgessa by sa mi veru ani nechcelo
ÏiÈ. Ja mám rada realitu takú aká je. Nerada o nej hovorím
ako o beÏnej, tobôÏ nie ako o fádnej. Myslím si, Ïe realita je
pre kaÏdého práve taká akú si ju spraví.
Zaujímavej‰ie by pre mÀa boli diela fantastickej literatúry
v realite. Nemyslím súãasné kópie, ale in‰piraãné zdroje ako
John Ronald Reuel Tolkien alebo C. S. Lewis. Aj to sú síce di-
ela, ktoré vychádzali z mytológie, teda ich môÏeme nazvaÈ vy-
lep‰en˘mi kópiami, ale predsa len sú premakanej‰ie ako tie
súãasné (no dobre, Rowlingovú pripustím). Sú to v podstate
kruté, ale krásne krajiny, rovnako ako aj Ïivot v nich.  Hneì
by sme si viac váÏili ná‰ pohodln˘, no o to psychicky nároã-
nej‰í Ïivot. To by bola fakt sranda. âlovek by nevedel ão môÏe
a ão nie, aby sa náhodou nedostal cez skriÀu do inej krajiny.
Rovnako by ste nevedeli komu môÏete vynadaÈ, lebo ak by to
bol zl˘ ãarodejník, mohol by vás zaãarovaÈ. Krásna predsta-
va.  Netrápili by nás dne‰né problémy. 
ÚÏasné by bolo aj to, keby sa naoko niã nezmenilo a do na‰ich
Ïivotov by vstúpila mystika. Objavovali by sme svoje nadpri-
rodzené schopnosti a snaÏili sa ìalej normálne ÏiÈ. Nemuseli
by sme  zrovna zachraÀovaÈ svet pred zlom, iba ÏiÈ ìalej tak
ako doteraz. Taká nenásilná fantastika v beÏnom Ïivote ãlo-
veka. Urãite by nám to urobilo dobre. Îivot by bol vesel‰í, ale
asi aj ÈaÏ‰í. 
Som ako malé dieÈa. âo by na to asi povedala tamtá pani, kto-
rá smeruje k ná‰mu domu? Idem jej otvoriÈ.   
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ãiãkom poãítaãi s fantasticky r˘chlym internetov˘m pripoje-
ním drví multiplayer Counter strike.

K˘m Marek rozm˘‰ºa, ão by v r˘chlosti a rozpakoch domá-
cemu povedal, skáãe Mária k dverám, vytrhne z nich sekeru
a rúti sa k baãovi. Jedin˘m razantn˘m seknutím zozadu mu
oddelí hlavu od zvy‰ku tela. Tá sa kotúºa po dláÏke spolu
s najmodernej‰ími bezdrôtov˘mi slúchadlami aÏ
k Marekov˘m nohám, ktor˘ by chcel veºmi vykríknuÈ, ale na-
miesto toho len zdesene otvára ústa. A bizardnosÈ situácie do-
tvára paralela - podobne ako hlava na zemi, aj tá Marekova
sa neveriacky krúti. AÏ teraz je naozaj v rozpakoch. Mária pí-
‰e do herného chatu ist˘mi prstami správu: „Dostala som ba-
ãu. Hawk.“ Napísala by EOC, ale nie je si istá, ãi by ostatní
pochopili, Ïe ide o skratku End of communication.

O dva t˘Ïdne sa s Máriou v okresnom meste koná súdne
pojednávanie. Je obvinená z mimoriadne brutálnej vraÏdy pr-
vého stupÀa. Marek sedí v prvej lavici, plaãe a e‰te vÏdy ne-
veriacky krúti hlavou. Súd jej vymeral doÏivotn˘ trest odÀa-
tia slobody. MoÏnosÈ predãasného prepustenia príde aÏ o ‰tvrÈ
storoãia. Mária odchádza zo súdnej siene so sklonenou hla-
vou. Za Marekom sa ani neotoãí. Aj teraz je Marek v rozpa-
koch.

Pouliãné osvetlenie e‰te neopravili. Izba je tmavá a tichá.
Na veºkej, manÏelskej posteli leÏí Marek. Telo sa mu trasie,
akoby stále blúdil v horúãkach. Ale strach nemá. Svojou dla-
Àou pevne zviera ruku o dvadsaÈpäÈ rokov star‰ej Ïeny.
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podhorská bystrina s veºk˘mi okrúhliakmi, po ktor˘ch sa dá
preskákaÈ na druhú stranu a vrátiÈ späÈ do normálneho sveta.
V‰ade je plno lúãnych kvetov od v˘myslu sveta, a hoci na lú-
ke dominuje zelená, ostatné farby sa vôbec nenechajú zahan-
biÈ. Vo vysokej spleti rôznych druhov tráv leÏí Marek a Mária.
Marek má nedbalo zapichnuté steblo medzi predn˘mi zubami
a obãas sa tvári, Ïe je najväã‰í preÏúvavec na zemi. 

Pozerajú sa spolu na oblohu, takú modrú, akú si práve te-
raz predstavíte. Re‰pektujte len zásadu zachovania pocitu
najvy‰‰ieho blaha a idyly. Na oblohe putujú ako vata jasno-
biele obláãiky. Cez zurãiacu vodu k nim dolieha zvuk zvon-
cov. Obaja súãasne, ako na povel neviditeºného generála, zod-
vihnú svoje hlavy a hºadia na snehobiele odlesky oblakov plá-
vajúcich na oblohe. Vôkol nich sa zrazu pasie veºa oviec, kto-
ré nezaujíma zhon veºkomiest a ktor˘ch pºúca nepoznajú
smog. Holl˘ by pri takomto pohºade urãite napísal minimálne
ìal‰ích 21 selaniek. Aj s príznaãn˘m stupÀom bezbrehého pá-
tosu.

Marek a Mária vstávajú. V ich zaslepen˘ch mozgoch tak-
mer súãasne vznikne rovnaká my‰lienka: oviec je urãite neko-
neãne veºa. V siln˘ch lúãoch prejasneného dÀa je to nezabud-
nuteºn˘ záÏitok. Marek potiahne Máriu za ruku. Silno. Na
konci lúky zbadal kolibu. Je obkolesená drevenou ohradou
a z tejto diaºky pripomína len malú ãiernu ‰katuºku.
Kráãajú po lúke a aÏ teraz si uvedomia, Ïe ich nohy sú bosé
a sú obleãení v pyÏamách. Marek vyzerá ako stra‰iak, lebo je-
ho pyÏamo je neúmerne dlhé. Akoby bol mal˘m dieÈaÈom,
ktoré sa navlieklo do otcov˘ch ‰iat. Zato Mária vyzerá v tom
svojom úplne úÏasne. Aj jej pyÏamo je dlhé, ale jeho voºnosÈ
dovoºuje zhliadnuÈ aj inokedy skryté zákutia. TakÏe ju Marek
povaÏuje za krásnu napriek tomu, Ïe je strapatá a neuprave-
ná.

Z komína na kolibe uteká k oblohe prúÏok dymu. Obaja sa
usmievajú a prekraãujú drevené brvná ohrady. Biely dunão
vyvalen˘ pred kolibou si ich vôbec nev‰íma. Do hrub˘ch trá-
mov dvier je zaÈatá sekera. Vnútri koliby si ich oãi ÈaÏko pri-
vykajú na prítmie. Marek si práve teraz spomína, Ïe táto tma
mu je veºmi povedomá. UÏ ju urãite niekde videl. V strede mi-
estnosti sedí baãa, vlasy má zapletené do vrkoãov a na novu-
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DosÈ politikárãenia! Prispejem niekoºk˘mi riadkami do dis-
kusií k aktualitám. Znechutene prebehnem titulky o krádeÏi-
ach. Stojí to za to? Poku‰enie a jeho naplnenie prostredníc-
tvom strachu? âloveka priÈahuje nebezpeãenstvo, nieão zatiaº
nepreÏité. Návykov˘ adrenalín! 
Spomínam si. E‰te som nebola v puberte. Kamarátka mi po-
tichu prezradila s iskriãkami v oãiach. 
„Vzala som nieão zo samoobsluhy! Maliãké. Nechytili ma!“
Vzru‰enie v jej hlase ma presvedãilo. Skúsime to e‰te raz!

Plány sú plány a tie treba plniÈ! Hm, nieão mi to pripomína!
Nebudem tajiÈ zimomriavky a skºúãenosÈ s akou som brala do
ruky ‰ampón v drobnej plastikovej tobolke. 
Pohºadmi cez rameno sa utvrdzujúc, Ïe predavaãka nie je na-
blízku. Kamery, tie nain‰talovali aÏ o niekoºko rokov neskôr.
S presvedãením, Ïe mi tá vec hrozne vydúva vrecko na noha-
viciach som pre‰la okolo pokladne. Rozpaãit˘ úsmev a mo-
hutné návaly krvi do u‰í ma na ulici opustili. Staãí byÈ pre-
svedãen˘ o nevedomosti druh˘ch, o svojej neviditeºnosti
a v‰etko ãloveku prejde! Jedna z právd overená na vlastnej
koÏi!

Pre‰li dve hodiny. Kocúr zaãína ‰kriabaÈ závesy. Otvorím bal-
kón. Pomaly sa usadí na betón. Pripomína mi starú znudenú
pani. Cel˘ deÀ nasáva informácie cez okno. Akonáhle na uli-
ci zatrúbi auto, uÏ stojí za sklom a ãaká... NielenÏe sa zvrchu
díva na in˘ch, z ãasu na ãas na mÀa pov˘‰enecky po‰kuºuje
z vrchnej police kuchynskej linky. Kto si koho udomácnil? 
V˘stava malieb privátnej zbierky akéhosi Ameriãana.
Jedineãná príleÏitosÈ vidieÈ, v marci putuje späÈ na územie
svetového dobrodinca. Hrkanie granúl. Kocúr pribieha natri-
asajúc ovisnuté brucho. Pribuchnem dvere a privolám v˘Èah. 
„5. poschodie,“ hlásia dvere. 
V paÏeráku dvaja pasaÏieri. Relatívne jeden a ‰tvrÈ.
Domovníãkin syn s potomkom. Pozdravím. VÏdy sa cítim ne-
svoja v prítomnosti detí. Urobím malé zdvorilostné „kuku“.
Zo zvyku podotknem, Ïe dieÈa vyzerá spokojne. To isté vravím
aj svojmu kocúrovi. âo ºudí láka maÈ deti? Podstatu tejto pre
mÀa záhady som e‰te nepochopila. A to sa povaÏujem za do-
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VIKTÓRIA ·KRABALOVÁ, 25 ROKOV
ParíÏ, Francúzsko

Bydlisko: Be‰a – Levice

Jeden deÀ v Ïivote po …

OpäÈ som ráno vstala s pocitom zbytoãnosti. Automaticky si
vytriem z oãí ‰upinky noãn˘ch sæz. LenivosÈ mnou chvíºu lom-
cuje viac ako predstava chladu po vylezení z postele. Kam sa
stratil môj Ïupan? Prejdem okolo neho a otvorím dere do kú-
pelne. No jasné! Na ve‰iaku nie je! Kocúr sa za mnou nechá-
pavo pozerá. Akonáhle sa k nemu obrátim, zvrtne sa smerom
do kuchyne. Hej, hej! Tvoja miska je prázdna! 
AspoÀ na záchode by som mohla maÈ súkromie! Dvere nechá-
vam pootvorené, aby sa nevykadil niekam do kúta. Staãí raz
a ten pach uÏ zlikviduje len nov˘ koberec! Labkou odtláãa
dvere. Sadne si a zíza. Nikam som neodi‰la! Jedine, ak sa
spláchnem! 
Stereotypy rán, „pohár dÏúsu, bageta s lekvárom“. Za chrb-
tom poãujem chrumkaÈ granule. Spoloãné raÀajky! Mrknem
na internet ão sa deje vo svete. Denná tlaã je plná subjektív-
nych somarín, lÏí politikov, priehºadn˘ch ‰kandálov. KaÏd˘
sa snaÏí nieão zakryÈ, utajiÈ. Akoby sa mali ãoho obávaÈ!
Napriek verejnému nesúhlasu, kto sa dnes e‰te vzbúri? HrdosÈ
alebo minimálne pocit krivdy vymizli. Alebo... Existujú ìal‰ie
moÏnosti. Mne sa zdá najprijateºnej‰ia táto:

Stratili sme nádej, Ïe nieão protestom zmeníme. Po prevrate
nám zalepili oãi mal˘mi zmenami. Zvy‰ok supy, ktoré si vy-
hriali svoje hniezdoãká, ostal. Samozrejme s „nov˘mi prejav-
mi, nov˘mi my‰lienkami“. Na prisatého klie‰Èa lekári odpo-
rúãajú: namastiÈ a opatrne vytoãiÈ alebo poãkaÈ aÏ sa nabaÏí
krvi a odpadne sám. âo v‰ak v prípade, ak sa napriek dobré-
mu premasteniu objekt bráni a zanechá v tele hlaviãku? Ak
má uÏ brucho na prasknutie, ale stále nemá dosÈ? Kvôli tomu
sme sa búrili? Po volaní po slobode sme sa stali otrokmi vy-
snívaného reÏimu!
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Ïene vytrhol. Odvtedy je muÏ priÈahovan˘ k Ïene. Kúsok hli-
ny hºadá svoje pôvodné miesto a keì ho nájde, muÏ so Ïenou
tvoria dokonal˘ celok.

Jedno z poetickej‰ích vysvetlení sexuálnej potreby. MuÏ a Ïe-
na predstavujú jedno puzzle z dvoch dielov. DieÈa je dielik
navy‰e. Rodiãia sú py‰ní na svoje dielo ako bol Boh py‰n˘ na
Adama a Evu v príbehu. Boh stvoril ºudstvo. Nikdy sa v‰ak
s ním nechcel deliÈ o svoju múdrosÈ. Chcel hraãku na zabitie
nudy. ªudia chcú deti z podobného dôvodu. Navy‰e, poãítajú
s t˘m, Ïe sa o nich po dosiahnutí dospelosti postarajú.
Vychovávajú si vlastn˘ch otrokov. Cviãené opice!

„Viete, Ïe môj syn krásne spieva? Prihlásila som ho do súÈaÏe!
Luká‰ko, poì sem, zaspievaj tete!“
Luká‰ko pricupká, ukloní sa a spieva. Bez emócií. Nerozumie
textu. Ako papagáj. Luká‰ko, nechce‰ orie‰ok? HrdosÈou Ïia-
riaca tvár spokojnej matky. Nabudúce bude hádam lep‰ie vy-
baviÈ sa nenápadne vatou do u‰í. 
„Na‰a Dadka má talent! Kúpili sme jej klavír a prihlásila som
ju do kurzu!“
Dva roky hrá Dadka rovnakú skladbu, rovnako falo‰ne a po-
tajomky plaãe. 
„Sa‰ka zdedila po mne ‰portového ducha. Viete, kedysi som
pretekal na beÏkách a nebyÈ zranenia urãite by som doteraz
vyhrával. Sa‰ke to veºmi ide, prijali ju na ‰portové gymnázi-
um! Nedávno bola na súÈaÏi a vyhrala 2. miesto!“
Nikto o nej nikdy nepoãul.
Deti odsúdené pokraãovaÈ v kariére rodiãov. SplniÈ im zma-
rené sny.

Deti ako vedºaj‰í produkt hriechu, ktorému nesmie byÈ brá-
nené vzniknúÈ.
„Som tehotná. Budeme maÈ piate dieÈa! ManÏel nepracuje, ja
som na materskej dovolenke so ‰tvrt˘m!“
Chúdence vrabãatá nosia ‰aty jeden po druhom, ak majú to
‰Èastie a je medzi nimi potrebn˘ vekov˘ rozdiel.
„Viete, my máme deti radi! Veì je to boÏí dar! Je to Ïivot a je-
ho vzniku nesmieme brániÈ!“
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spelú! Plod sexu, ktor˘ nás doviedol k preºudneniu Zeme.
Potrebu sexu som pochopila dosÈ skoro. MoÏno by som na to
sama ani nepri‰la. Dopomohol mi jeden z vynálezov 19. storo-
ãia. DomácnosÈ si dnes nedokáÏe predstaviÈ Ïivot bez... televí-
zie! 

Mohla som maÈ zhruba osem rokov. Filmy, v ktor˘ch sa ná-
hodou objavil nah˘ Ïensk˘ prsník zvykli byÈ oznaãené v rohu
obrazovky ãervenou hviezdiãkou. âervená ako stop! âervená
ako vá‰eÀ. Protichodné v˘znamy. S ãím v‰ak „cenzúra“ nerá-
tala, bol bystr˘ detsk˘ rozum. VidieÈ objímajúci sa pár, ná-
sledne Ïenu vláãiacu sa s obrovsk˘m kotlom /bruchom/ pred
sebou a potom pôrod... Rovnica o jednej neznámej. Neznáma,
ktorej nerozumiem, ale... Ak nieão odniekiaº vylezie, muselo
to tam nejako vojsÈ. Skôr... Nieão tam muselo vojsÈ. Bolí to,
keì to vylieza? Preão kriãia tlaãiÈ? Skús sa dotknúÈ, skús
prstom. RozkroãiÈ nohy ako si to videla v televízii. Hm, ão je
tá vec veºkosti hrá‰ku? Je príjemne sa toho dot˘kaÈ. âím r˘ch-
lej‰ie to ‰úcham, t˘m je mi teplej‰ie. Pred oãami mám Ïenu,
ktorej radia zadrÏiavaÈ dych. Oblieva ma horúãava. Trasie mi
cel˘m telom a srdce mi pod ukazovákom a prostredníkom di-
voko bije. Spotená ako my‰ oddychujem. Objavila som svoje
telo. Îivoãí‰ny pud. Potrebu s neznámou podstatou. Od dané-
ho momentu cítim, Ïe robím nieão zakázané. 
O ãom sa nehovorí. Nikdy som nepoãula o tom hovoriÈ!

Existuje prastará historka o stvorení ºudstva:
Boh sa cítil sám. Prepadla ho túÏba stvoriÈ niekoho sebe po-
dobného, s k˘m by sa mohol porozprávaÈ, odovzdaÈ mu svoju
múdrosÈ. Tak vzal masu hliny a vymodeloval muÏa. Napadlo
ho v‰ak, Ïe bude ãasto zaneprázdnen˘ riadením svete a muÏ
bude ostávaÈ sám, bez spoloãnosti. Preto Boh stvoril z rovna-
kej hliny Ïenu. Aby na muÏa dozerala, usmerÀovala ho a bola
stále po jeho boku. Keì dokonãil svoje doteraz najvydarenej-
‰ie dielo, chcel si ho prezrieÈ poriadne zblízka. S pohºadom u-
pret˘m dopredu, nev‰imol si kameì a potkol sa oÀ. Pri páde
Ïene nechtiac z rozkroku vytrhol kúsok hliny. KeìÏe Boh bol
sporovliv˘, nechcel zahodiÈ posledn˘ kúsok vzácnej hliny.
Spravil z neho ‰úºok a nalepil ho muÏovi na miesto, odkiaº ho
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pozornosÈ. 
„Hej! âo ti tam rastie? To si si potierala cibuºou? A ozaj, uÏ
zarastá‰ aj tam dole?“
Zvy‰ok dievãat sa na túto tému dobre bavil. Îiadna nebola
v mojej koÏi, tak preão sa nezasmiaÈ? Pohor‰ení rodiãia sa ne-
plánovali mie‰aÈ do ‰kolsk˘ch 
záleÏitostí. Niektoré veci sa treba uãiÈ rie‰iÈ sám. âeliÈ im
sám! O pár rokov hruì puãala aj ostatn˘m a v˘smech ustal.
Na konci základnej ‰koly papuºnatá posme‰nica vlastnila naj-
väã‰í objem hrudníka z triedy. Popri 18 roãnej „dospeláãke“
sa nemala za ão hanbiÈ! Dnes si dievãatá veºkosÈ p⁄s skôr zá-
vidia. KaÏdá chce byÈ ãím skôr zaujímavá pre chlapcov.
Trápne chichotanie, keì prechádzajú okolo, uÏ dávno nestaãí! 

Kºuãkujem na chodníku pomedzi psie v˘kaly. Niektoré úcty-
hodnej veºkosti. âlovek sa môÏe schovaÈ! Po pravici mi seba-
isto drobãí star‰ia pani s teriérom, od ktorého drobãenia há-
dam odkukala. Na chrbte má natiahnut˘ kabátik starostlivo
pozapínan˘ na bru‰ku. Aby chudáãik neprechladol! Zrazu ho
to chytí v strede chodníka. Prejdem okolo a so 100%-nou is-
totou viem, ão uvidím, ak sa obzriem. 1,2,3, kuk! Neupratala!
Bingo, znovu som vyhrala! Pred vchodom do metra zr˘chlim
krok. Pani sa nevie rozhodnúÈ ãi napravo, ãi naºavo.
Vyhadzujem smerovku. Prestáva sa mi páãiÈ odráÏaÈ sa od ro-
hov. Moje nervy sú zatiaº v stave pokoja. Kríza e‰te len príde!
Poãujem pískanie b⁄zd. Metro zastavuje. Ch˘ba mi pár met-
rov. Napriek tomu  neohrozujem Ïivoty ostatn˘ch v snahe do
neho naskoãiÈ. O 2 minúty príde ìal‰ie! Zaznie signál. Dvere
sa zatvárajú. Hopla! OdváÏny skok oneskorenca, ktor˘ napí-
na svaly, aby ich roztiahol. Spokojne sa pozrie napravo, naºa-
vo. Videli ste?!
CestovaÈ metrom je zakaÏd˘m pouãné. Staré osvedãené triky
tu neplatia. Ani pravidlá slu‰nosti! Niekto si vás prezerá od
hlavy po päty? Otvorene a drzo? Nechajte ho nech sa vynadí-
va. Veì po chvíli ho to prejde ako psa auto. Hypnotizujú vás?
Ak by ste verili na staré „vstane sa ti z oãí“, asi by ste nesta-
ãili kupovaÈ zápalky alebo ãervené stuÏky. Vadí vám, ak ni-
ekto ãíta spoza chrbta va‰e noviny? Ovládajte svoju agresivi-
tu! Odpoãúvajú vá‰ rozhovor? Budete sa musieÈ nauãiÈ m⁄tvy
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Rozko‰ je hriech. MilovaÈ sa pre rozko‰ je hriech. DieÈa je tre-
stom za hriech, ktor˘ spáchali na‰i predkovia. Îena rodí die-
Èa v bolestiach, aby si pamätala tento „biºag“. Samozrejme
náboÏenstvo je proti akejkoºvek ochrane. Ak neberieme ako
ochranu abstinenciu. Kto by v‰ak vydrÏal? Ani samotní jej zá-
stupcovia sa niekedy neudrÏia. âo e‰te obyãajní ºudkovia!
A deti kresÈanov, budú zaruãene kresÈania. Cirkev tak bude
maÈ stále svojich následovateºov. V ktorej ãasti Biblie sa to
spomína celibát a zákaz antikoncepcie? Je to uÏ dávno, ão som
ãítala tú zbierku bájí. 

Pred domom mi udrie do uãí obrovsk˘ billboard s takmer na-
hou dievãinou. Reklama na obchodn˘ dom. Znova je sezóna
zliav. Îena sa stala obchodn˘m artiklom. Chcete upútaÈ zá-
kazníka? PouÏite mladú svieÏu dievãenskú tvár alebo e‰te lep-
‰ie... telo! Autá, zbrane, jogurty, obleãenie,... Za v‰etk˘m hºa-
daj Ïenu. Cherche la femme! Dnes skôr „cherche une marke-
ting stratégie“. Z tituln˘ch stránok sa na nás usmievajú vy-
chudnuté symboly krásy. Kto urãil tento „ideál“? Prieskumy
verejnej mienky, názor väã‰iny poukazuje na prav˘ opak.
Chceme obliny, pravé Ïenské tvary! Risk modrín získan˘ch
objímaním ideálu, rátanie stavcov nikoho neláka. S v˘nimkou
lovcov trofejí. Zakomplexovan˘ch jedincov s vedomím, Ïe o-
krem peÀazí sa nemajú ãím pochváliÈ. Takáto Ïenská odobre-
ná módnym aj filmov˘m priemyslom oãarí. Naãas mu budú
aspoÀ nieão závidieÈ! Druhú skupinu tvoria lovci, ktorí majú
len to najlep‰ie. Ch˘ba len Ïena z titulnej stránky. V˘sledok
testu IQ ma nezaujíma, zlatko!

Poodhalené telá e‰te nedávno tabu, dnes nikoho neprekvapia.
Nahota sa stala súãasÈou Ïivota. âím viac sa odhaºujeme, t˘m
sme menej zaujímaví. PredstavivosÈ stratila podnety. O ãom
budeme fantazírovaÈ? O najnov‰om type poãítaãa, mobile s vi-
deokamerou, prenosnom DVD prehrávaãi,... Na‰li sme iné
hodnoty. Iné symboly bohatstva a moci. 

Vo veku 9 rokov mi zaãali rásÈ prsia. Hádam priskoro. Pri
prezliekaní red hodinou telocviku mi samozvaná vodkyÀa tri-
edy, tá ão najviac dokázala otváraÈ ústa, venovala patriãnú
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s obrazmi z v˘stavy. Pohºadníc nikdy nie je dosÈ! Hlavne,
nech je komu ich posielaÈ! 
Monument modernej architektúry 20. storoãia. Centre
Pompidou v národn˘ch farbách. Znova mi popraskali pery.
Preão mám pocit, Ïe ãím viac si ich natieram, t˘m viac sa do-
Ïadujú pozornosti? Îeby pridávali do balzamov na pery nieão
návykové?
„Dobr˘ deÀ.“
Usmievavá tvár mladistvého s e‰te vy‰kerenej‰ím piercingom.
Nie jedin˘m. Kam v‰ade si ºudia nechajú spraviÈ diery...
Zastavím sa. AspoÀ si pri debate poobzerám v‰etky piercingy.
Muselo to bolieÈ... Ukazuje mi broÏúrky mlad˘ch autorov.
Maliãké vydavateºstvo SAMIZDAT takto dostáva do povedo-
mia zaãínajúce talenty. Alebo antitalenty? Cena za broÏúrku
je dobrovoºná. Dávam 1 EUR. Kultúru sa oplatí podporiÈ. Bez
nej by sme boli tlupou neohrabancov. Nepopieram, Ïe uniká-
ty e‰te stále existujú! Popri pohybliv˘ch schodoch zachytím
pohºadom reklamu na DeÀ homosexuálov. Bozkávajúci sa pár
Ïien. Kvôli tomu narobili toºko kriku? Niektorí sa nedokáÏu
zmieriÈ s faktom, Ïe svet uÏ nepatrí len heterosexuálom. Stále
to kole oãi! Pre jedn˘ch je to proti prírode! UÏ ste poãuli
o samãích pároch? Ja áno! Ostatní sa ohradzujú Adamom
a Evou. Nebola tam e‰te akási Lilith? 
KresÈanstvo nikdy nebolo otvoren˘m náboÏenstvom. Kdesi
v Biblii sa pí‰e o tolerancii a láske k blíÏnemu! Ale tu je to ve-
dºaj‰ie?! Internetové diskusie na túto tému sú zaruãen˘m lie-
kom na nízky tlak. Z niektor˘ch reakcií mi vstávajú vlasy
dupkom. 

âítala som zaujímavu teóriu o potrebe rôznorod˘ch jedincov
v spoloãnosti. Predstavte si, Ïe by sme boli v‰etci rovnakí. Asi
by sme pomreli od nudy! Nielen od nej! Pole vedecky modifi-
kovanej kukurice. KaÏdé zrnko rovnaké. Rovnaké gény, rov-
naké klíãky, listy, kvety, plody. Staãí náznak choroba a celá
úroda je v háji. Pri rozliãn˘ch typoch, sú vlastnosti a obrany-
schopnosÈ odli‰né. V odli‰nosti je sila! Extrémny prípad exi-
stencie spoloãnosti zbabelcov. Pri najmen‰ej hrozbe sú v‰etci
vo svojej jaskyni. Staãí ich odtiaº vydymiÈ a potom ich len zbi-
eraÈ! Národ hrdinov? V‰etci sa budú vrhaÈ bezhlavo do bitky.
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jazyk! Hovorila som si. Nie je to aÏ také stra‰né! Áno?! K˘m
som nevidela pár, chlapa a Ïenu, náhliÈ sa k voºnému sedad-
lu. Tesne pred ním sa spätili. Îena dezorientovane gestom po-
núkla miesto chlapovi. A chlap... Sadol si! Odkiaº sa v ºuìoch
vzala súÈaÏivosÈ? V poriadku, chlapi medzi sebou súÈaÏili od-
jakÏiva. Îeny majú právo zúãastniÈ sa odkedy sa postavili na
obranu svojich práv. Emancipácia? S priateºmi sme si uÈaho-
vali z emancipácie. Preão sa jej Ïeny domáhajú? Vedecky je
dokázané, Ïe sú psychicky aj fyzicky silnej‰ie, Ïijú dlh‰ie ako
muÏi, tak kto je tu slab‰ie pohlavie? MuÏi! TakÏe muÏi musia
byÈ nejak˘m spôsobom kompenzovaní. Preto je vy‰‰ia za-
mestnanosÈ v ich radoch, vy‰‰ie platy,... Zavtipkovali sme si,
nasmiali sme sa. AÏ k˘m som takmer doslovn˘ prejav nepo-
ãula z úst jedného politika. Verte mi, vyrazilo mi dych! Nie od
rozhorãenia! Od prekvapenia ako môÏe niekto verejne priznaÈ
svoju nízkosÈ a primitívnosÈ.

Vystupujem. Ale najskôr sa snaÏím presvedãiÈ chlapíka vo
dverách, aby sa posunul o pár centimetrov. Viem, Ïe ak ãlovek
niekam zapustí korene, je mu zaÈaÏko pohnúÈ sa, ale... Predsa
by som tú v˘stavu rada videla! 
Na plot Luxembourgskej záhrady opäÈ zavesili obrovské foto-
grafie známych fotografov. Okolo mÀa prejde pár postar‰ích
Ïien. Vá‰nivo diskutujú o momentálne veºmi polemizovanom
autorovi Michelovi Houllebecquovi. „Veºmi zaujímavo pí‰e.“
„A je pravda, Ïe je to porno, porno?“
„Ah, áno. Je to porno!“
Autor, ktor˘ so zdravou predstavivosÈou sociológa pí‰e o spo-
loãnosti. SpoloãnosÈ v‰ak nie je len obal, pozlátko, ale aj to, ão
sa deje v erotick˘ch kluboch, v spálÀach za zatvoren˘mi dve-
rami. Ak písaÈ, tak o v‰etkom! Koniec-koncov, veì sa to bab-
ke páãilo!
Pred galériou chvíºu stojím v rade. Pofukuje drz˘ posadnut˘
vietor, ktor˘ sa nebezpeãne dostáva pod bundu. Niekde som
ãítala o pôvode stepovania! Zrejme za ním stál práve tento vr-
toch poãasia. Kontrola! UkáÏka obsahu kabelky. ·Èastie, Ïe
v nej nenosím niã nezvyãajné... 
Prierez rozliãn˘mi maliarmi. Okrem in˘ch, pár obrazov od
Picassa, Klimta, Kokoschku, aj Moneta. Kúpim pohºadnice
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PAVOL  BALÁÎ, 18 ROKOV
Gymnázium Janka Kráºa, Zlaté Moravce

Bydlisko: Zlaté Moravce

KaÏdému sa raz zíde rovnosÈ ‰ancí

Hºadím na obraz malého ãierneho chlapãeka z knihy repor-
táÏnych fotografií Jana ·ibíka, ão má na ãele prilepen˘ Ïlt˘
lístok s údajmi: Jamaj, 4 roky. B˘va v uteãeneckom tábore a je
sirota. Jeho rodiãov zavraÏdili poãas genocídy v Rwande. Asi
nedostal od Ïivota takú ‰ancu ako ja... 
Jamaj je ìaleko, ale nie aÏ tak veºmi. Veì koºko ºudí z Afriky
a Ázie prichádza denne do Európy za snom o lep‰om Ïivote?
Ale koºkí z nás by pri stretnutí s nimi povedalo - nemali v Ïi-
vote takú ‰ancu ako my ? Predsa mnohí na Slovensku, päÈde-
siatnici – päÈdesiatniãky, ãi matky s trojroãn˘m dieÈaÈom si
napriek zákazu diskriminácie ÈaÏko hºadajú prácu. Na druhej
strane sa hovorí, Ïe Európa starne. Musia sa predlÏovaÈ preto
odchody do dôchodkov, viac sa zamestnávajú na ãiastoãn˘ ú-
väzok Ïeny s deÈmi a v neposlednom rade bude treba aj pris-
Èahovalcov. RovnosÈ ‰ancí stále berieme ako nieão, ão je len na
papieri. Svoj postoj by sme v‰ak mali zmeniÈ uÏ aj pre to, Ïe
zatváranie oãí pred netoleranciou, xenofóboiu ãi znev˘hodne-
ním in˘ch ãlenov ºudskej spoloãnosti, je na na‰u vlastnú ‰ko-
du. 
ªuìom akoby my‰lienka rovnosti bola ºuìom cudzia, nepri-
rodzená. AÏ po mnoh˘ch temn˘ch a krvav˘ch storoãiach civi-
lizácia dospela ku v‰eobecne uznanému stavu z 10. decembra
1948: „V‰etci ºudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti
a v právach.“Cesta k t˘mto slovám bola dlhá a kºukatá. V sta-
roveku, ãi v stredoveku sa dá o rovnosti hovoriÈ len veºmi ÈaÏ-
ko. V antike, najsvetlej‰ej chvíli tohto obdobia, Aristoteles uãí
vo svojom Lykeione o rovnoprávnosti jestvujúcej len medzi
slobodn˘mi muÏmi s volebn˘m právom, zatiaº ão otroci pra-
cujú za stravu v olivov˘ch hájoch a viniciach pre blahobyt
svojich pánov a Ïeny, s nie oveºa väã‰ími právami ako oní ot-
roci, pokorne poslúchajú muÏov zastrãené kdesi za pecou.
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Vymiznú odváÏne a do jedného. Vìaka rozdielom môÏeme ho-
voriÈ o priemere, o zlatom strede!

Zaãína to vo mne vrieÈ. Metro je plné na prasknutie. Osoby
posadené na sklápacích sedadlách asi nenapadne postaviÈ sa.
Keby to bolo napísané 20krát tak˘mi písmenami, vykrútili by
si hlavu hrajúc nevidiacich. Sleãna sediaca za mnou musí maÈ
navy‰e prekríÏené nohy. A kopaÈ mi ‰piãkou topánky do no-
havíc. Kºud! UÏ ti neostáva veºa zastávok! âaká Èa e‰te dlh˘
kuloár! Nad hlavou nám svieti nápis „DrÏte sa napravo“.
Správne! Pomalí napravo, r˘chlej‰í vºavo. Figu! Tri‰tvrtinu
kuloáru kriãím ºudí pardóóóón do u‰í. PovedaÈ raz. Joj, keby
to staãilo! Stalo sa mi, Ïe mladík sa posunul napravo po 3.
nervóznom pardon. Nezabudol za mnou zakriãaÈ, Ïe nie je
dôvod sa rozãuºovaÈ. Ako pre koho! UÏ som myslela, Ïe dnes
neminiem mnou zboÏÀované typy. Cupitkám za nimi na r˘ch-
lej‰ej strane . Keì si ma nakoniec v‰imnú pridajú do kroku.
âo mi samozrejme nepomôÏe! Obieham po ºavej strane. 

Koneãne doma! Kocúr sa nedbalo naÈahuje na koberci.
Akonáhle vykroãím smerom ku kriÏovatke toaleta, kuchyÀa,
spálÀa, vy‰tartuje do kuchyne. Ten si neláme hlavu na‰imi
starosÈami. Staãí maÈ pln˘ Ïalúdok a nemá problém!
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Mnoh˘m sa ale rovnosÈ ‰ancí nepozdáva. Tvrdia napríklad:
„Preão sa zamestnávajú zdravotne postihnutí, keì ostatní ne-
majú prácu?“ Preão si v‰ak sami seba nepredstavia v ich situ-
ácií? ËaÏkosti so zamestnaním majú i päÈdesiatnici. Preão sa
hºadí na ich zníÏenú v˘konnosÈ, a nie na skúsenosti? Tradiãne
zaloÏení konzervatívci pozerajú negatívne aj na „extrémnu“
emancipáciu Ïien. Argumentujú pritom t˘m, Ïe to spôsobilo
oslabenie rodiny (menej detí). Ale preão sú s emancipáciou Ïi-
en tak spokojné severské ‰táty? NesÈaÏujú sa tam na populaã-
n˘ problém a to tieÏ preto, Ïe rátajú aj s prisÈahovalcami.
NajzloÏitej‰ou otázkou sa zdá byÈ problematika neprispôsobi-
v˘ch men‰ín, kam patria aj prisÈahovalci. Nie kaÏd˘ sa naro-
dí v ‰táte, kde nepoznajú starosti s pitnou vodou a hlad poci-
Èujú iba moletnej‰ie dámy drÏiace diétu. Nie kaÏd˘ si môÏe
pokojne zanadávaÈ na politiku aj politikov, posÈaÏovaÈ sa ako
sa má zle tak, ako to robíme s obºubou my, Slováci. Nie kaÏ-
d˘ si je ist˘ vlastn˘m Ïivotom. Nie kaÏd˘ má rovnakú ‰ancu.
Emigranti ãi uteãenci nemajú na ruÏiach ustlaté. Tam kam
prídu sú ãasto vnímaní ako príÈaÏ. Stávajú sa t⁄Àom v oku ni-
elen vyholen˘m hlavám. PovaÏujú sa za lacnú pracovnú silu
negatívne pôsobiacu na ‰tatistky nezamestnanosti. Pritom sa
len málo hovorí o ich prínose. Príkladom krajiny, ktorá ho do-
kázala naplno vyuÏiÈ, je USA. Poãas 19.storoãia prijali milió-
ny prisÈahovalcov z celého sveta, ão znamenalo v˘raznú hos-
podársku potenciu a pozitívny populaãn˘ efekt. Nov˘ obãania
v‰ak niã nedostali zadarmo. Museli zaãínaÈ od nuly a mnoho-
krát s Àou aj skonãili. „Americk˘ sen“, z niãoho sa staÈ bohá-
ãom, sa naplnil iba niekoºk˘m ‰Èastlivcom. Minca má v‰ak
dve strany. V Spojen˘ch ‰tátoch Ïijú Ameriãania, ale k˘m
vlastne sú, ak˘ je ich pôvod a aká je ich kultúra? Len predne-
dávnom, v júli 2005, otriasli Lond˘nom teroristické útoky.
Vy‰etrovanie ukázalo jeden prekvapujúci fakt: samovraÏední
atentátnici boli britskí obãania. O pár mesiacov neskôr za-
pæÀali noviny fotografie horiacich, zdemolovan˘ch áut
z ParíÏa a ìal‰ích miest, nie iba Francúzska. Zapaºovali ich
mladiství delikventi, deti potomkov prisÈahovalcov. Ich otco-
via boli vìaãní novej vlasti za ‰ancu, ktorú dostali. Mladí v‰ak
nie sú spokojní so svojím sociálnym postavením a spoloãnos-
Èou, ktorá im podºa nich neposkytuje dostatok príleÏitostí
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Teda rovní a rovnej‰í. Po páde Ríma nastalo dlhé obdobie tmy
a ticha, kde o Ïiadnej rovnosti nebolo poãuÈ. Veì naão by aj.
Staãilo predsa modliÈ sa a pracovaÈ. 
Slnko vychádza na v˘chode, ale európsku stredovekú noc za-
hnalo osvietenie zo západu korunované Veºkou francúzskou
revolúciou. Keì padala Bastila, ºudia sa naivne nazdávali, Ïe
kaÏd˘ bude maÈ rovnakú ‰ancu ako ostatní. Ale namiesto slo-
body dostali gilotínu a namiesto rovnosti majetkov˘ cenzus
pre získanie volebného práva. VoliÈ mohlo 6 percent obãanov.
Rovní a rovnej‰í. 
Neskôr práve sociálne rozdiely medzi zadymen˘mi preºudne-
n˘mi predmestiami a „zakonzervovanou“ konzervatívnou eli-
tou znamenali príãinu tvorby nov˘ch síl doÏadujúcich sa svo-
jich práv. Vznik obãianskej spoloãnosti spojen˘ s postupn˘m
odstránením diskriminácie na základe majetku, ãi pohlavia
vyvolávalo na zaãiatku 20.storoãia dojem správneho smerova-
nia civilizácie. Varovanie zo zákopov prvej svetovej vojny ne-
vzali veºmoci váÏne. AÏ dym krematórií Osvienãimu, spálené
telá obyvateºov Hiro‰imy a milióny bezmenn˘ch obetí pre-
svedãili medzinárodné spoloãenstvo o sile ºudskej zloby
a schopnosti páchaÈ tie najkrutej‰ie zverstvá. Koneãne sa
pristúpilo k systematickému rie‰eniu problému dodrÏiavania
ºudsk˘ch práv. A tak sa zapísali tony papiera o tom, ão sa ne-
smie. A predsa sa stali také ukrutnosti ako genocída
v Rwande, pri ktorej osirel Jamaj, ãi bosnianskej Srebrenici.
Popísali sa tony papiera o tom ão sa má - rovnosÈ ‰ancí a zá-
kaz diskriminácie patrí k najpodstatnej‰ím bodom deklarácií
o ºudsk˘ch právach. No i tak si na ich dodrÏiavanie nepotrpí-
me. Netrápime sa t˘m, Ïe pre Ïivot v pokoji a tieÏ prosperite
sú jednoducho dôleÏité. Pritom je naivné si myslieÈ, Ïe v dne‰-
nom globalizovanom svete sa nás nijako net˘kajú nepokoje ãi
chudoba vo vzdialen˘ch krajinách.  
Milujem jesennú prírodu. Je nádherná, pestrá, plná rôznych
farieb. VyÏaruje z nej energia. Tak ako zo spoloãenstva ºudí,
ktoré je rôznorodé. Jeho sila spoãíva v bohatosti a rozliãnosti
individualít tvoriacich celok. ·irok˘ ºudsk˘ potenciál oboha-
cuje krajinu, priná‰ajúc podnety ìal‰ieho rozvoja. KaÏd˘ ãlo-
vek by mal dostaÈ ‰ancu, aby zanechal v mozaike ná‰ho rodu
kúsoãek svojej jedineãnosti.  
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LUKÁ·  JANKOVIâ, 19 ROKOV
Gymnázium A. Vrábla, Levice

SLOBODA

Je pondelok 12. februára 1993 a som z toho cel˘ bez seba.
Mnohí to nechápu, no pre mÀa je to veºk˘ deÀ. Vonku je
chladno, ÈaÏko povedaÈ, ãi sa to dá nazvaÈ zimou, myslím tú
baãorinu a ten dáÏì ãi sneh, ani neviem ako to nazvaÈ. Ani len
slnko nevidieÈ. AspoÀ tak to hovoril dozorca. Z mojej cely na
ulicu nevidieÈ, stojí tam len vysok˘ múr, siv˘ a ‰pinav˘. Ale
mÀa to uÏ netrápi. Dúfam, Ïe je tak˘ aj z tej druhej strany ne-
preniknuteºn˘, Ïe ani z tej druhej strany nevidieÈ, ão sa deje
tu u nás. Áno. Nech je tak˘, potom uÏ nikdy neuvidím okno
a mreÏe svojej cely, uÏ nikdy...
Lebo dnes je ten deÀ, dnes ma prepustia. Koneãne je to tu,
po toºk˘ch rokoch... uÏ len pár minút, moÏno hodinka a bu-
dem slobodn˘, po dlh˘ch desiatich rokoch budem zase slo-
bodn˘. A tak ãakám. Ani som nespal, len som sa celú noc mr-
vil a prehadzoval z boka na bok, dúfal, Ïe tak popoÏeniem
ãas a táto chvíºa príde skôr. UÏ o pol ‰iestej som stál v po-
zore, obleãen˘ do civilu, ak sa tak dajú nazvaÈ moje staré
‰aty. Sám sebe som v nich pripadal zvlá‰tne, darmo, ãlovek
si na tú rovno‰atu ãasom zvykne, a moÏno aj preto, Ïe som
dosÈ schudol, lebo strava tu nebola práve najlep‰ia. Ale kto
by aj ãakal, v base plnej nepriateºov ‰tátu a reÏimu. Ale to
nevadí, uÏ mi niã nevadí, lebo koneãne budem slobodn˘.
Áno, slobodn˘ v slobodnom ‰táte, za ktor˘ som si odsedel
desaÈ rokov. DesaÈ rokov, moja cena za slobodu.
UÏ poãujem kroky. To je star˘ dozorca, ten je tu od zaãiat-
ku, riadny obãan, ako nám stále prizvukoval, teda aspoÀ za
starého reÏimu, teraz je uÏ ticho, prevrat ho tvrdo zasiahol,
viem, Ïe by som nemal súdiÈ in˘ch a ani nechcem, ale tento
ãlovek by si zaslúÏil sedieÈ raz toºko ako ja, a to som huma-
nista. Teraz len poãkaÈ, k˘m nájde ten správny kºúã. Zase mu
to trvá, asi je s ním nejak˘ úradník a teraz mu tam hrkúta,
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a re‰pektu. Zrod tejto vrstvy nastal v dobe, keì zámorské ve-
ºmoci po strate svojich kolónií umoÏnili obyvateºom novo-
vzniknut˘ch ‰tátov, ktoré predt˘m ovládali, prisÈahovaÈ sa
bez väã‰ích problémov do b˘valej materskej krajiny. Spolu
s lodn˘mi kontajnermi, pln˘mi ãiernych pasaÏierov a inak po-
kútne pa‰ovan˘mi ºuìmi, vytvorili v západnej Európe celé et-
nické a národnostné men‰iny, priãom kaÏdá má vlastnú kul-
túru i náboÏenstvo. Nev‰ímanie si tohto problému, ãi pasívna
diskriminácia povedie iba k väã‰ej radikalizácií t˘chto skupín
obyvateºstva a vyhroteniu situácie. PredísÈ nemal˘m tragédi-
ám by sa dalo prostredníctvom ich zaãlenenia do spoloãnosti.
Správnym kºúãom môÏe byÈ vzdelanie (mnohí nemajú ukon-
ãenú základnú ‰kolskú dochádzku). Procesom v˘chovy sa
v‰tepuje úcta k hodnotám, ktoré sú nevyhnutné pre blaho
spoloãenstva. Treba ich aj nauãiÈ, Ïe ak chcú byÈ re‰pektova-
ní, musia sami re‰pektovaÈ. Západná civilizácia dospela, ba
dokonca zostarla, rovnako ako jej obyvatelia. V˘razn˘ obrat
v situácií predznamenáva negatívny populaãn˘ v˘voj národov
„starej“ Európy. Nemci, Francúzi, Angliãania a iní sa raz
môÏu staÈ men‰inami vo vlastn˘ch krajinách. ZamedziÈ sa dá
tomu vìaka zaãleneniu ‰irokej prisÈahovaleckej masy do spo-
loãnosti s podmienkou zachovania kultúrnej rozmanitosti.
Netreba im nanucovaÈ na‰u kultúru, najmä nie konzumnú, ale
je nutné v‰tepiÈ im na‰e hodnoty – to najlep‰ie ão doma má-
me. Treba ich nauãiÈ dodrÏiavaÈ pravidlá, ale i ukázaÈ im krá-
su a v˘hody demokracie a slobody. To sa dá len prostredníc-
tvom tolerancie, pochopenia a vzájomného dialógu kultúr.
Kultúrna rozmanitosÈ je dôleÏitá, aby na‰a civilizácia nebola
ako studená zima, ão v‰etko prikryje jednofarebn˘m snehom,
ale pestrofarebná jeseÀ, tak silne energická. Îiadnej skupine,
ãi etniku by nemalo byÈ upreté právo na sebarealizáciu, ale
demokratické hodnoty musia byÈ spoloãné: kultúrna rôznoro-
dosÈ, hodnotová jednotnosÈ. Je nutné pochopiÈ tieto princípy,
pretoÏe kaÏdému sa raz zíde rovnosÈ ‰ancí. Nielen tomu, kto
‰ancu dostane, ale aj tomu, kto ju dáva. 
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známeho, vyzerá, ako keby mala dosÈ svojich problémov. To je
zvlá‰tne, aÏ teraz si zaãínam uvedomovaÈ, Ïe sa vlastne v‰et-
ko zmenilo, ºudia, spoloãnosÈ, reÏim... ale veì takto sme to
chceli, tak preão sú v‰etci takí ne‰Èastní? Áno, veì práve za
toto sme bojovali, presne, za slobodu a tú teraz máme, ãi nie?
Nerozumiem tomu... „Heeej, poãkaj,“ beÏí ku mne nejak˘
chlap, vyzerá to, Ïe ma pozná, ale mne sa akosi nedarí ho za-
radiÈ. UÏ stojí pri mne, usmieva sa a jeho úsmev ma priná‰a
do rozpakov, paneboÏe, kto je to? „Nepamätá‰ sa, to som ja,
Strojarina v XXX, boli sme spoluÏiaci.“ „Áno, uÏ viem, ako sa
má‰, ako sa ti darí?“ B˘val to fajn chalan zo slu‰nej rodiny.
TieÏ bol proti reÏimu, no nikdy ho nechytili, mal viac rozumu
ako ja, dával si pozor.
„Bolo aj lep‰ie,“ odpovedá viac menej automaticky a z jeho
hlasu cítiÈ únavu a alkohol. „Ale poì, porozprávame sa pri pi-
ve, veì koºko sme sa uÏ nevideli.“ A uÏ ma vedie do malej kr-
ãmy na kraji sídliska. Hneì ako vchádzame, je mi jasné, ko-
ºká bije. On je tu uÏ ako sa zdá ‰tamgastom a tak˘ch je tu, vi-
dím, viac. „No hovor, ão má‰ nové,“ p˘ta sa len tak, pro-for-
ma a zároveÀ objednáva. UÏ sedím pri stole a ani sa nestíham
ãudovaÈ ako to do seba leje. „Tak ako, ão si robil t˘ch desaÈ
rokov, ão som sedel?“ Smejem sa, no i tak cítiÈ ako sa mi pri
tej spomienke trasie hlas. „No veì uÏ hovor.“ Hºadím na jeho
tvár, alkohol spravil svoje. Pozerá pred seba a oãividne roz-
m˘‰ºa. Odpoveì ani neãakám, a tak len sedím....
Posledn˘ch desaÈ rokov. âo som robil. Teba somára zavreli,
my sme museli so v‰etk˘m prestaÈ. Boli to zlé ãasy, veru hej,
po tom, ão teba zavreli, áno, po tom sme si museli dávaÈ ba-
cha, len byÈ ticho a nikomu neveriÈ, to bol Ïivot, fuj. Boli sme
ako otroci. Len makaÈ a robiÈ, ako sa nám povedalo, veru hej,
tak to bolo. ëal‰ích dvoch vyrazili krátko po tom, ão Èa zav-
reli, zo ‰koly, problémy mali aj rodiãia, videl si to aj u vás do-
ma. Ja som mal ‰Èastie, veru, nikto nepri‰iel na to, Ïe som bol
s vami. Skonãil som ‰kolu, dostal prácu, vtedy to nebol tak˘
problém ako dnes, vtedy bola robota, áno, vtedy hej. A ja som
robil, mal som, ão som potreboval, k˘m som bol ticho. A po-
tom pri‰iel osemdesiaty deviaty, ná‰ prevrat, áno, oslavoval
som, v‰etci sme oslavovali, boli sme slobodní, koneãne slo-
bodní, bojovali sme za to a zvíÈazili. No krátko na to som stra-
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darmo, starého kocúra nov˘m trikom nenauãí‰. Dnes mu to
ale trvá váÏne dlho, ale uÏ ho na‰iel... to je dobre. Teraz uÏ
len vrátnica a som vonku. Dokonca mi vrátili aj osobné ve-
ci, hodinky, ão som dostal od na‰ich, keì ma prijali na vy-
sokú, a dokonca aj osemnásÈ ãeskoslovensk˘ch korún, moh-
li ich aspoÀ zameniÈ, ka‰ºaÈ na to, aspoÀ mám pamiatku.
A tu je ten nepreniknuteºn˘ múr a v Àom brána, otvorená brá-
na, otvorená pre mÀa a ja cez Àu prejdem teraz kaÏdú chvíºku,
uÏ len ukázaÈ preukaz. „Áno, v‰etko v poriadku, môÏete
prejsÈ. Dovidenia.“ Dovidenia, Ïe dovidenia, dúfam Ïe to tu
uÏ nikdy neuvidím, ak˘ hlúpy zvyk hovoriÈ dovidenia pri
odchode z väzenia.
Ale ani to mi uÏ nevadí, lebo uÏ som vonku, slobodn˘. A tam
sú moji rodiãia... preboha, ale veì to nemôÏu byÈ oni, ako
zostarli, to je hrozné.“ Mami, oco... ja....“ „Nie, to aÏ potom,
nie tu, rad‰ej nastúp,“ preão to otec hovorí? Nechce, aby nás
tu videli, tu pred väzenskou bránou, ale preão, veì ja tam uÏ
nepatrím, ale... á, uÏ chápem, mama uÏ plaãe, je toho na Àu
priveºa.
Zvlá‰tne. Sedíme spolu pri jednom stole. Po desiatich kro-
koch opäÈ ako rodina a sme ticho. Nikto nikomu niã neho-
vorí, je to hrozné, vari si uÏ nemáme ão povedaÈ? Len rodi-
ãia na seba po‰kuºovali, akoby nevedeli, ãi majú v dome sy-
na, ktor˘ im ch˘bal, alebo cudzieho, ktor˘m som sa stal.
A tak nervozita stúpala, aÏ k˘m nepri‰lo, ão muselo prísÈ:
„A ão bude teraz,“ otec len precedil cez zuby, akoby sa aj on
sám bál tejto otázky rovnako ako ja. Nechcel som daÈ naja-
vo, Ïe som bezradn˘, pravdaÏe som túto otázku ãakal, len
som chcel, aby padla aÏ neskôr, ale ão uÏ. „Neviem, naozaj ne-
viem, nájdem si dáku robotu a uvidím. Skúsim nejak˘ch b˘-
val˘ch kamarátov... hádam na mÀa v‰etci nezabudli,“ no ich
zronené v˘razy hovorili za v‰etko. Vedel som, Ïe 
s robotou bude problém, veì kto zamestná niekoho, koho
práve prepustili, ani ja by som to nespravil, ale ja som sa
nesmel vzdaÈ, nie, nikdy, teraz, keì som získal slobodu, keì
sme dosiahli to, Ïe sme v‰etci slobodní v slobodnej krajine!

A tak skú‰am. Pobehujem po okolí, kontrolujem staré adresy,
no stretávam len cudzie tváre a aj keì natrafím na niekoho
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JANA LAZÁNIOVÁ, 25 ROKOV
Filozofická fakulta  Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: Kr‰kany, Nitra

„Európan Ladislav Novomesk˘“

Básnik, publicista a politik. Aj do t˘chto troch slov sa dá zhr-
núÈ umelec, ktorého meno je známe u nás i vo svete. Bol v˘-
znamnou osobnosÈou nielen kultúrneho a verejného Ïivota na
Slovensku, ale aj ãlovekom európskych rozmerov.
Ladislav Novomesk˘. 
Jeho tvorba je stále cítiÈ vôÀou pravdy, túÏby po spravodlivej
spoloãnosti a hlavne lásky, ºudskej lásky, ktorú vkladal do
kaÏdého napísaného slova. 

Veºmi citlivo vnímal dobu, v ktorej Ïil. Preto aj pre jeho poé-
ziu sú charakteristické sociálne motívy, napr. ÈaÏk˘ Ïivot pra-
cujúceho ãloveka. Myslím, Ïe v súãasnosti sa upriamuje po-
zornosÈ na bohat˘ch slávnych ºudí a kladie sa dôraz na ne-
podstatné veci t˘kajúce sa t˘chto „celebrít“. MoÏno je to
spôsobené na‰ou uponáhºanosÈou, Ïivotn˘m ‰t˘lom. Nemáme
ãas sa zastaviÈ a zistiÈ ão je skutoãne hodné ná‰ho obdivu.
DôleÏité je ãasto menej nápadné. „Staãia slová útechy pre
Ïobráka, ktor˘ prosí o almuÏnu.....“
Podºa Novomeského, v tomto na‰om „behu“ by sme si mali
v‰ímaÈ okolit˘ svet, pretoÏe nám dáva námety na radosÈ i na
bolesÈ...

Miloval Ïivot a chcel, aby aj ostatní spoznali ten pocit, aby aj
zbedaãení ºud poznal jeho skutoãnú krásu. Krásu, ktorú im
vtedaj‰í systém nedovoºoval vidieÈ. Vznikalo akési neviditeºné
puto medzi proletárskym ºudom a spisovateºom. 
Bojovník s perom v ruke, aj tak by sme mohli nazvaÈ ãloveka,
ktor˘ „zápasil“ s kapitalizmom. Jeho veºké srdce sa otváralo
kaÏdému, kto to potreboval. Rozumel ºuìom, pretoÏe im chcel
rozumieÈ. SnaÏil sa vidieÈ problémy ich oãami, poãúvaÈ ich u-
‰ami, pravdivo, neskreslene.
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til robotu, viacerí sme takto dopadli, pretækal som sa ako sa
dalo, ale bolo toho na mÀa priveºa, ja som nebol ako ty, „re-
volucionár“, chcel som sa maÈ dobre a bez komunizmu nám
malo byÈ lep‰ie, nie? Tak ão sa stalo, veru, hovor: „âo sa sta-
lo, preão nám nieje lep‰ie?“
Dopíjam pivo a môj udiven˘ pohºad padol na postavu vedºa
mÀa, o ktorej som uÏ nepredpokladal, Ïe dnes prehovorí ºud-
skou reãou. „O ãom to hovorí‰, aké lep‰ie?“ „Veì si to nebol
ty, kto nám vykladal, ako je na západe, Ïe majú demokraciu,
Ïe sú slobodní, a Ïe aj nám bude dobre?“ ‰kúli po mne a ne-
bezpeãne sa kimáca. „Áno ja som to hovoril, ale veì je to tak
ãi nie? Sme slobodní, môÏeme cestovaÈ, kam chceme, môÏe‰
povedaÈ, ão chce‰, ‰tudovaÈ, robiÈ, podnikaÈ.“
„Áno, tvoja slobodná voºba, ha! Tak preão som bez roboty,
bez peÀazí, preão? Hovor!“ „Ale veì ty si pletie‰ pojmy s do-
jmami, sloboda je aj to, Ïe si môÏe‰ vybraÈ aj toho, koho za-
mestná‰, jednoducho bol niekto lep‰í. Veì si chcel byÈ slobod-
n˘ a to znamená, Ïe za seba zodpovedá‰ sám, tak preão sa ma
p˘ta‰ také veci?“ „Aha, takÏe ja som ten zl˘, ja som na vine!“
Vstáva, ale nedarí sa mu. „Naão mi je taká sloboda, predt˘m
bolo lep‰ie, ‰tát sa aspoÀ postaral,“ mrmle popod nos uÏ viac
menej pre seba a jeho hlava padá na stôl.

To je neuveriteºné. âo sa to stalo, ako môÏe práve on takto
hovoriÈ? âakal by som to od rodiãov, od hocikoho, ale on?
Preboha. âo sa to tu len stalo, ão je s t˘mito ºuìmi, veì to je
hrozné! To si naozaj v‰etci mysleli, Ïe teraz to bude len med
lízaÈ. Veì majú to, po ãom tak túÏili, slobodu, voºbu, vlastn˘
názor a oni by to vymenili za vy‰‰iu sociálku?
Vymenili by to, na ão som musel desaÈ rokov ãakaÈ v base, za
robotu, ktorú by im pridelil úradník, aj keby v nej len zavád-
zali. Preboha, ºudia veì sa spamätajte, veì vy e‰te stále ne-
chápete, ão sloboda je a ão obná‰a, ako potom môÏete hovoriÈ
o tom, Ïe teraz je vám hor‰ie, veì vy nie ste slobodní, lebo ste
väzÀami vlastnej neschopnosti bojovaÈ za svoje ‰Èastie a bud-
úcnosÈ a to je sloboda!
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BRIGITA HORVÁTHOVÁ, 21 ROKOV
Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: KeÏmarok

Alergia

Bola. Bola som ja a ty. Boli sme spolu ‰Èastní. KaÏd˘ nás po-
vaÏoval za nerozluãn˘ pár. Myslela som si, Ïe na‰a láska po-
trvá veãne. BohuÏiaº ãasom sa ukázalo, Ïe som mala pravdu.
Trpela som, trpela som neviditeºnou alergiou na teba a ani
som o tom nevedela. ªúbila som Èa, aj ty si ma ºúbil, ale len
tak akosi klamne.  Vzal si mi dych, vzal si mi moju mladosÈ,
moje roky....
Bolo nám fajn. Stretávali sme sa ãasto, skoro kaÏd˘ deÀ, po-
dºa toho, kto mal ako ãas na toho druhého. E‰te aj ten ãas si
mi vzal, teraz som bezãasová a musím poprieÈ aj to ,,som“, le-
bo uÏ ,,nie som“. Bytie je predsa trvanie v ãase a ja sa uÏ pred-
sa nemôÏem biÈ o svoje ‰Èastie. Dokonca nemám ani fyzickú
podstatu, t˘m pádom ma nemôÏe ºúbiÈ Ïiaden smrteºník, ba
ani ty. Stále prem˘‰ºam ão práve robí‰, ako sa má‰, ão preÏí-
va‰... 
Odsúdil si ma na veãné prem˘‰ºanie o tebe.
Obãas nahliadnem do tvojich snov, ale uÏ si si ma z nich sti-
hol vymazaÈ, vygumovaÈ ako nejak˘ bezv˘znamn˘ nepodarok.
Tvojou fantáziou blúdia len akési holé fakty bez obalu, bez
ostychu....
Ako r˘chlo ºudia dokáÏu zabúdaÈ. Staãí okamih a z toho ão
bolo, ostane len hmlistá spomienka. 
Kladiem si otázku, ãím som bola pre teba ja? Krátkym trva-
ním v ãase? Blúdením v chodbiãkách temna? Bledou Ïiarou
uprostred oceánu ticha?...
Sama neviem, ão z toho je pravda. MoÏno klamem samu seba.
Bol si len preludom, ak˘msi grafick˘m hologramom a ja som
jednoducho zapadla do tvojho programu. Chytila som sa do
pasce, zamuroval si si ma do svojho srdca. 
Dusilo ma. ·krtili ma mikroskopické kvapôãky asfaltu. Celá
som horela, blãala ako sopka pred v˘buchom. Belasé pery sa

117

Citliv˘ muÏ, ktorého neprávosÈ nenechávala chladn˘m, súci-
til s obeÈami spoloãnosti, a poéziou protestoval proti krivdám
páchan˘mi na nich.

Patril k t˘m, ktor˘m veºmi záleÏalo na prítomnosti krajiny,
resp. jej budúcnosti. A nebol len ºahostajn˘m pozorovateºom,
ale aj ãinn˘m úãastníkom, zapájajúcim sa do aktivít, ktoré
pomáhali priniesÈ aspoÀ polemiku o spokojnosti, keì nie vy-
túÏenú spokojnosÈ. 
Podieºal sa na dosiahnutí sociálnej rovnosti. Chcel, aby  med-
zi ºuìmi, ba dokonca  krajinami neboli Ïiadne rozdiely, aké-
koºvek. 

Zaujímal sa o vzÈahy medzi âeskom a Slovenskom a záleÏalo
mu na spolupráci jedného aj druhého národa ako rovného
s rovn˘m. Myslím si, Ïe dne‰ná skutoãnosÈ v prípade t˘chto
dvoch ‰tátov, nie je ani zìaleka taká, akú si predstavoval, a-
lebo o akej hovoril Novomesk˘. Zdá sa, Ïe onedlho sa zabud-
ne na na‰u spoloãnú minulosÈ a budeme sa tváriÈ, akoby sme
kedysi neboli jeden spoloãn˘ ‰tát. 

Hoci Laco Novomesk˘ nikdy nepovy‰oval vlastn˘ národ nad
iné, neprijímal vedomie malého národa. Vedel, Ïe sme o pár
krokov „pozadu“, a uvedomujúc si, Ïe „me‰káme“ vravel, Ïe
„iné kultúry treba prekonávaÈ, a nie prijímaÈ nekriticky“. Bol
otvoren˘ nov˘m my‰lienkam, prúdom, nápadom, váÏil si slo-
bodu a odmietal konzervativizmus. 

DôleÏité pre neho bolo zistenie poslania v priebehu Ïivota.
KaÏd˘ z nás  dochádza k urãit˘m záverom o zmysle existen-
cie Ïivota na zemi a mali by sme rozpoznaÈ, ão je na‰im  „plá-
nom“ a splniÈ ho. NebáÈ sa ho uskutoãniÈ, hoci si to vyÏaduje
cel˘ Ïivot. Myslím, Ïe ja som na to uÏ pri‰la a ão Vy ostatní...?
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Pitvali ma ako rybu. Pripadala som si ako vianoãn˘ kapor.
Oãi som mala stále dokorán otvorené, ale komusi sa nepáãilo,
Ïe naÀho civím, a tak mi ich zavrel.  Ktovie ãi by Doktor
Jesenius bol so mnou spokojn˘? Ak ho raz stretnem, op˘tam
sa ho, ak˘ je to pocit vidieÈ podstatu ãloveka. 
V tejto chvíli som len ne‰Èastn˘ duch a moja du‰a uãupená
na krídle mäsiarky tu kdesi pilotuje nepotrebn˘ smútok vzná-
‰ajúci sa priamo v prameni v‰etk˘ch bolestí. 

,,·koda, uÏ sa neuvidíme...“

Zaujímala som sa o v˘sledky, veì napokon i‰lo o mÀa, a tak
som sa vkradla priamo do laboratória. Tú stra‰nú pravdu som
nane‰Èastie spoznala ako prvá. 
Stále som si hovorila, Ïe som zle poãula, Ïe to nemôÏe byÈ
pravda,...
,,Alergia...“ znelo mi v u‰iach. 
Vlastne bola to moja chyba, mala som mu to povedaÈ. Mala
som mu povedaÈ, o tom, ako som trpela. Mala...
Teraz je uÏ neskoro na v˘ãitky, na ºútosÈ, na v‰etko... 
(Môj priateº, moja láska = môj vrah, moja smrÈ). Pekná rovni-
ca, Ïiaº pravdivá. 

Kto z nás je za toto slonie nedorozumie  zodpovedn˘? 
MoÏno som to bola práve ja..., skomplikovalo sa to a pridru-
Ïila sa k tomu ne‰Èastná náhoda a moje ja ostalo len nedopo-
vedan˘m kúskom márnosti. 
Staãilo tak málo, povedaÈ ti, aby si nejedol ten nebezpeãn˘
alergén. Niã z toho by sa nebolo stalo. Zlyhala komunikácia
a vina sa zavesila na mÀa. 
A e‰te ten bozk. Ná‰ posledn˘ bozk. Bozk smrti. Daroval si mi
smrteºnú dávku, ktorá sa usadila v tvojich zuboch, v tvojom
úsmeve. 
Reakcia bola prudká. Tá stra‰ná alergia zabila nielen mÀa ale
aj na‰u koneãnú lásku....

ZBOHOM
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mi triasli ako hladina rozãerenej rieky. Cítila som chlad. Bol
si studen˘ ako arktick˘ vietor. Stál si pri mne, drÏal si ma
v náruãí , a predsa si mi nevedel nijako pomôcÈ. Zmohol si sa
na zbabel˘ telefonát. 

V diaºke zahúkala sanitka. 

Pred oãami sa mi vybavil les. Rozprávkov˘ les opraden˘ le-
gendami a m˘tmi. Na stromoch viseli kukuãkové hodiny, o-
tvárali sa, zatvárali, no Ïiadna kukuãka v nich nebola. Veºk˘
ìateº v bielom plá‰ti mi posvietil do oãí. Roz‰írili sa mi zre-
niãky. Chcel do mÀa ìobaÈ, takmer sa mi zobákom zabodol
priamo do hrude, no ja som sa zaãala metaÈ. Opantal ma
strach, preÏívala som svoju úzkosÈ, z úst mi zaãala vytekaÈ
lepkavá tekutina...
Vôbec som nemohla d˘chaÈ, chrãala som ako star˘ vodovodn˘
kohútik. 
Blúznila som. Zazdalo sa mi, Ïe som na gazdovskom dvore.
Prevtelila som sa do malého Andersenovho  ‰karedého káãat-
ka, cel˘ svet ma nenávidel, ubíjal... 
Vtom kohút smrti zakikiríkal posledn˘ krát.

Zavreli ma do mrazniãky. UÏ som necítila ani chlad, ani bo-
lesÈ. Bolo mi smutno. 
Dokonca ani svetlo mi tu nedali. Nemohla som si niã preãítaÈ.
Nudila som sa. Z ãasu na ãas som zaãula ako zvonku prichád-
zajú nejaké zvuky. Zväã‰a ku mne doºahol hysterick˘ plaã.
Nemohla som ho poãúvaÈ, takmer mi z toho rozstrelilo srdce.
Rozoznala som hlas svojho priateºa. Kedysi by som bola za je-
ho slová precestovala aj pol sveta. Teraz som mala sto chutí
poÏiadaÈ ho, aby mlãal, aby bol ticho, aby uÏ nepovedal ani
pol slova... 
Stavím sa, Ïe o tak˘ mesiac budem v jeho predstavách uÏ len
rozmazanou hmlou. KaÏd˘ Ïiaº jedného dÀa pominie, rozply-
nie sa, stratí sa, vyparí...

,,Keby som tak mala walkman...“,  povzdychla som si. 

Skonãilo sa to, a predsa v‰etko bolo len na zaãiatku. 
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najdôleÏitej‰iu bitku svojho Ïivota. V‰etky pochybnosti o moÏ-
nom neúspechu zaháÀal e‰te dôslednej‰ou prácou, vyãerpával
svojho ducha prípravami stratégií a svoje telo v súbojoch s pria-
teºmi Hefaistónom a Kleitom. Napriek tomu jeho odhodlanie
kaÏd˘m dÀom slablo. 
„·Èastie praje pripraven˘m,“ vravieval mu jeho najobºúbenej‰í
uãiteº Aristoteles, muÏ, ktorého si ctil viac ako vlastného otca, ale
akokoºvek sa Alexander snaÏil drÏaÈ tohto hesla, pochybnosti ho
neopú‰Èali. Uvedomoval si, Ïe existujú len dve moÏnosti –
Macedónia zvíÈazí a ºud bude svojho princa oslavovaÈ, alebo pre-
hrajú a on bude na smiech celému svetu.
Alexander nahnevane kopol do kmeÀa vysokej borovice. UÏ zno-
va mu pri tej my‰lienke vstúpila zlosÈ do celého tela. NemôÏu
prehraÈ, nie to sa nesmie staÈ! Grécka prefíkanosÈ v‰ak bola ‰i-
roko-ìaleko známa, rovnako ako Alexandrova neskúsenosÈ. Veì
dovtedy sa zúãastÀoval len na men‰ích bitkách, ktor˘mi si re‰-
pekt nepriateºa nemohol vynútiÈ...
Bezcieºne blúdenie ho napokon zaviedlo na priestrannú lúku,
kde vietor vial s e‰te väã‰ou intenzitou. Lúka aj v slabom me-
saãnom svetle h˘rila najrôznej‰ími farbami. Alexander zastal
pri mladom strome na jej okraji, posadil sa na studenú zem
a s ustaran˘m povzdychom sa oprel o kmeÀ. V ruke drÏal Iliadu,
dielo, ktoré zaãal milovaÈ e‰te skôr, ako sa nauãil ãítaÈ. Homér
v nej predsa opisuje Alexandrovho veºkého predka, Achilla!
V hæbke du‰e od detstva dúfal, Ïe aj on, Alexander, syn Filipa
Macedónskeho sa raz stane tak˘m veºk˘m hrdinom, ak˘m bol
Achilles, syn Peleov. 
„Ak˘ zamyslen˘ pohºad...“ ozvalo sa za Alexandrom tich˘m, vá-
biv˘m hlasom. V okamÏiku sa postavil a vytiahol mal˘ nôÏ, kto-
r˘ nosil vÏdy pri sebe. Vietor sa rozfúkal e‰te divokej‰ie.
Alexander kvôli neposlu‰n˘m vlasom chvíºu nevidel osobu, kto-
rej záhadn˘ hlas patril. Keì mu v‰ak vietor odhrnul vlasy z tvá-
re, nemohol uveriÈ vlastn˘m oãiam. Pred ním stála belasá posta-
va nádhernej, smejúcej sa Ïeny. Pristúpila k nemu bliÏ‰ie, otoãi-
la sa, aby si ju mohol lep‰ie obzrieÈ, potom pre‰la okolo stromu
a zastavila sa tesne pri Alexandrovi. Vietor utíchol. Vesel˘ úsmev
jej neschádzal z pier.
Alexander na chvíºu stratil schopnosÈ reãi. Srdce mu i‰lo vysko-
ãiÈ z hrude. Îena, mladé dievãa bolo drobné, nesiahala mu ani po
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MÁRIA HOLECYOVÁ,
Gymnázium, Párovská ul., Nitra

Bydlisko: Nitra

Táto poviedka je pokusom nielen zaujaÈ ãitateºa, ale aj podaÈ
obraz o Ïivote Alexandra Veºkého. âerpala som z historick˘ch
zdrojov, v‰etky postavy sú reálne, pravdaÏe, okrem Achei.
Napriek tomu sa v Ïiadnom prípade neodvaÏujem tvrdiÈ, Ïe o-
pisované historické udalosti sa skutoãne odohrali. Preão?
PretoÏe Alexander sa uÏ poãas svojho Ïivota stal legendou,
m˘tom, muÏom, ktorého zboÏÈovali, milovali aj nenávideli.
MoÏno aj práve tomu bol jeho Ïivot tak skvel˘m námetom... 

Mária Holecyová

Alexander a Achea

Alexander kráãal po hrboºatej cestiãke tmavého lesa, naãúval ‰e-
lestu lístia na rozkonáren˘ch stromoch a zvukom zav˘jajúceho
vetra. Bezmy‰lienkovite oh˘bal vetviãky, prekáÏajúce v jeho ces-
te, zatiaº ão mu divok˘ vietor nemilosrdne ‰ºahal do tváre. Cez
husto zarastené stromy prenikalo iba slabé svetlo mesiaca, takÏe
nevidel, kam jeho kroky smerujú. V tej chvíli to ani nechcel ve-
dieÈ...
Nebola to prvá noc, v ktorú mu boh spánku Hypnos nedoprial
ani krátky odpoãinok. Nepokojné noci ho suÏovali od dÀa, keì
mu jeho otec Filip II Macedónsky neãakane oznámil správu, na
ktorú Alexander ãakal snáì od prvého okamihu svojho Ïivota –
od chvíle, keì prv˘krát zaplakal ako novorodenec v náruãí svo-
jej matky Olympie. Otec ho koneãne poveril velením vojska v blí-
Ïiacej sa bitke proti Grécku! Alexander ìakoval v‰etk˘m bohom
za tú dlhooãakávanú príleÏitosÈ predviesÈ svoje schopnosti. On,
Achillov potomok a korunn˘ princ Macedónie dostal koneãne
moÏnosÈ ukázaÈ svetu, ão sa v Àom ukr˘va, moÏnosÈ dokázaÈ t˘m
star˘m generálom – diadochom i svojmu otcovi, Ïe sa raz právom
stane kráºom celej Macedónie! S nad‰ením osemnásÈroãného
mladíka, ktorého odmaliãka vychovávali ako rozhodného bojov-
níka a inteligentného filozofa, pustil sa Alexander do príprav na

120



vila: „Si prudkej povahy Alexander, snaÏ sa neunáhºovaÈ, môÏe
Èa to priviesÈ do záhuby.“ Alexander sa na chvíºu teda zamyslel...
âo viac môÏe chcieÈ? Bohovia mu predsa dali právo len na jedi-
né Ïelanie...
„Alexander, nebudem tu ãakaÈ cel˘ tvoj Ïivot! Odpovedz mi!
Aké je tvoje Ïelanie?“ zopakovala Achea netrpezlivo.
„UÏ viem,“ usmial sa. Achea zvedavo nadvihla oboãie. „Moje
Ïelanie: Chcem, aby si mi splnila v‰etko, o ão Èa v budúcnosti
poÏiadam!“
Achea sa rozosmiala tak nahlas, aÏ sa Alexander obával, Ïe jej
smiech poãujú aj v tábore za lesom. „Veºmi odváÏne prianie,“
uznala po chvíli s úsmevom.
„Hodné muÏa, vyvoleného bohmi,“ dodal s rovnako vesel˘m
úsmevom.
Achea sa skúmavo zadívala do Alexandrov˘ch oãí. Hºadeli tak
na seba dlho, jej veºké belasé oãi prebodávali jeho tmavé, aÏ k˘m
Alexander napokon neuhol pohºadom.
„V poriadku, Alexander Macedónsky,“ súhlasila potom veselo.
„Ale nemysli si, Ïe budem tvojou otrokyÀou, ktorá ti splní kaÏd˘
rozmar. Prídem k tebe vÏdy, keì to ja budem chcieÈ a splním tvo-
je priania. Prídem, keì ma bude‰ naozaj potrebovaÈ.“ Alexander
mlãky prik˘vol. „Má‰ e‰te nejaké Ïelanie?“ op˘tala sa Ïartovn˘m
tónom.
„Chcem, aby macedónske vojsko v tejto bitke zvíÈazilo nad
Grékmi, aby ma ºud oslavoval.“
„StaÀ sa...“ povedala Achea ticho a zdvihla pôvabnú rúãku. Keì
z nej zaãal stúpaÈ belas˘ obláãik, jemne doÀho fúkla. Priletel
pred Alexandrovu tvár a na chvíºu ho zahalil do belasého závo-
ja. Keì sa rozplynul, Achea uÏ bola preã.
„Verím, Ïe príde‰...“ za‰epkal do noci. Vytiahol nôÏ z kmeÀa
stromu, zdvihol Iliadu zo zeme a otoãil sa na odchod do tábora.
Najprv v‰ak zodvihol hlavu k nebesiam a z plného hrdla zakri-
ãal: „ëAKUJEM!“ Potom sa uÏ mohol vrátiÈ do tábora poháÀa-
n˘ novou silou - silou od bohov.
NájsÈ tú správnu cestu mu chvíºu trvalo, ale vrátil sa e‰te pred
svitaním. Cel˘ tábor e‰te spal, no Alexander si v‰imol dôverne
známu postavu pri dohorievajúcom ohni, ktorá e‰te bdela. Sedel
tam Hefaistión. Alexander sa usmial a rozhodnut˘ podeliÈ sa
s priateºom o svoje ‰Èastie, prisadol si k nemu. 
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bradu, napriek tomu sa pri nej cítil slabo – s istotou totiÏ vedel,
Ïe tá kráska nie je ãlovekom. Jej tvár, oãi, vlasy, celé telo Ïiarilo
krásnou belasou farbou, rovnakou ako jej dlhé ‰aty, tak odli‰né
od ‰iat, ktoré nosili Macedónãanky. Farba mesiaca bola pri far-
be jej bytosti len fádna a nezaujímavá. Najpozoruhodnej‰ie v‰ak
bolo, Ïe jej telo akoby tvorili drobné belasé kvapôãky rosy, spo-
jené do dokonalej Ïenskej postavy. Alexandrovmu pohºadu neu-
‰lo, Ïe dievãa sa nedot˘ka zeme, ale vzná‰a sa kúsok ponad rovi-
nu, tráva prenikala cez jej ‰aty, akoby si príroda jej prítomnosÈ
nev‰imla, akoby bolo to dievãa nehmotné...
„MôÏe‰ pokojne vrátiÈ ten nôÏ na svoje miesto,“ povedala mu
zvoniv˘m, teraz uÏ hlasnej‰ím hláskom. Alexander mal pocit, Ïe
jej hlas vychádzal z hlbokej priepasti a tisícky jeho ozvien sa od-
ráÏali do jeho u‰í. 
Zapichol nôÏ do kôry stromu a chrapºav˘m, trochu vydesen˘m
hlasom sa sp˘tal: „Kto si, bohyÀa?“ Vyzerá takto snáì Afrodita
alebo sama Palas Aténa?
Dievãa sa zasmialo. „Nie som tak úplne bohyÀa,“ odvetilo s ú-
smevom.
„Tak, kto potom si...?“ S istotou vedel, Ïe nemôÏe byÈ ºudskou
bytosÈou, musela byÈ aspoÀ polobohyÀa alebo...
„Myslím, Ïe to vie‰ aj sám,“ usmiala sa e‰te srdeãnej‰ie a poho-
dila krásnymi vlasmi.
„Posol bohov...“ vyd˘chol ohromene Alexander. 
Dievãa sa opäÈ zasmialo. „Volaj ma Achea,“ navrhla. „DosÈ bolo
hádaniek. Pri‰la som sem s dôleÏit˘m poslaním.“
Alexandrovi zaãalo tæcÈ srdce e‰te prud‰ie, d˘chal e‰te r˘chlej‰ie.
„Poslanie?“ vydralo sa z jeho úst vzru‰ene. Bohovia k nemu po-
slali svojho posla! Nebol to síce Hermes, ale na tom nezáleÏalo!
Bohovia si ho v‰imli! 
Achea sa s úsmevom zadívala do jeho veºk˘ch nedoãkav˘ch oãí.
„Splním ti jedno Ïelanie! Povedz, ão si praje‰ a ja ti to splním.“
Alexander sa na Àu prekvapene pozrel, no po chvíli jeho prekva-
pen˘ v˘raz nahradil ‰Èastn˘ úsmev. Bohovia si ho vyvolili! Stoja
pri Àom!
„VÏdy som to vedel, vedel som, Ïe ma bohovia budú milovaÈ!“
za‰epkal pokorne, zároveÀ spokojne. „Chcem -,“ zarazil sa. Bolo
to jednoduché – v tej chvíli predsa nemal inej túÏby – chcel vy-
hraÈ nad Grékmi, ale spomienka na Aristotelove slová ho zasta-
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mie mu viac neÏ len ‰kodí. Alexander svojou neúctou ku kráºo-
vi a otcovi podr˘val Filipovu autoritu. Mlad˘ princ mal dokon-
ca toºko drzosti, aby mu na verejnosti otvorene odporoval.
KameÀom úrazu boli tradiãne Filipove ºúbostné dobrodruÏstvá,
ktoré Alexander tak, ako i Olympia, jeho matka odmietal tole-
rovaÈ.
„VráÈ sa ku svojim hadom! Si rovnako skazená ako oni!“ kriãal
Filip na manÏelku pri jednej z ich hádok. KaÏd˘ vedel, Ïe
Olympia prechováva zvlá‰tny re‰pekt voãi hadom a nebolo ta-
jomstvom, Ïe Filip mal z jej nezvyãajnej záºuby strach. Hady sú
predsa stelesnením zla...
„TY hovorí‰ o skazenosti? Hady sú cestou k poznaniu, ale - “
bránila sa Olympia, no Filip sa neudrÏal a udrel svoju manÏel-
ku. Olympia spadla na zem a s vydesen˘m v˘razom na tvári sa
pozerala na zúrivého Filipa.
„ZostaÀ teda so svojimi hadmi! A ja si nájdem lep‰iu Ïenu
a splodím lep‰ieho syna!“ zareval a odi‰iel. Keì sa neskôr s ce-
lou príhodou Olympia zdôverila Alexandrovi, bolo uÏ neskoro
zasiahnuÈ.
„Jednou ranou sa zbavil nepohodlnej manÏelky aj jej syna,“ tr-
pko skon‰tatoval Alexander. 
Filip sa o pár dní rozviedol s Olympiou, a t˘m ohrozil
Alexandrovo nástupníctvo. Alexander sa rozvodom stal len
Filipov˘m ºavoboãkom, a keby sa kráºovi podarilo splodiÈ syna
s jeho ìal‰ou manÏelkou (ão pri jeho húÏevnatej povahe bolo
mimoriadne pravdepodobné), Alexander by stratil práva ná-
sledníka trónu. Potreboval pomoc bohov - kaÏd˘ deÀ chodieval
do lesa, zúfalo ãakajúc na Acheu. Ona v‰ak neprichádzala!.
Olympia po rozvode uÏ odmietla naìalej zostávaÈ v blízkosti
Filipa na dvore v Pelle, a tak poÏiadala syna, aby ju sprevádzal
do bezpeãia Il˘rie. Alexander súhlasil, tam sa chcel rozhodnúÈ,
ão urobí. Nádeje na pomoc od bohov sa nevzdával a kaÏdú noc,
ãoraz zúfalej‰í vychádzal do lesa.
„Preão?“ kriãal, keì Achea opäÈ neprichádzala. „Preão ste ma
opustili? Achea kde si? Sºúbila si mi to!“ Keì sa opäÈ neobjavi-
la, zúfalo sa zvalil do zelenej trávy a díval sa na hviezdnatú ob-
lohu.
„Alexander...“ zaãul ten oãakávan˘ vesel˘ hlások. R˘chlo sa po-
stavil a s neskr˘van˘m ‰Èastím hºadel na belasú postaviãku pre
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„Si v poriadku?“ sp˘tal sa Hefaistión.
„PravdaÏe, som ‰Èastn˘,“ odvetil Alexander a zaãal si zohrievaÈ
skrehnuté ruky.
„Keì som zistil, Ïe si odi‰iel, bál som sa o teba...“
„Nemá‰ sa ãoho báÈ! Ani o mÀa, ani Grékov,“ uisÈoval ho
Alexander pokojne. „Stoja pri nás bohovia.“
Hefaistión takmer nebadateºne prik˘vol. „Viem, Ïe sa nemám
ãoho báÈ, budem s tebou...“
Alexander sa zamyslel. A preão by vôbec mal niekomu povedaÈ,
Ïe si ho bohovia vyvolili? V‰etci budú veriÈ, Ïe len vìaka
Alexandrovi Macedónskemu zvíÈazili a nie vìaka vôli bohov...
Oni budú oslavovaÈ meno Alexander a on bude v tichosti ìako-
vaÈ bohom. Áno, tak to bude najlep‰ie. Achea zostane jeho ta-
jomstvom...
O dva dni sa macedónske vojsko stretlo s gréckym pri Chaironei.
PoraziÈ nezlomn˘ch Grékov sa uÏ po pár hodinách nezdalo vôbec
jednoduché. Alexander dohliadal na ºavé krídlo útoãného vojska
a spokojne sledoval, ako aj vìaka jeho stratégiám Gréci strácajú
sily, no na poludnie k nemu vyslal Ptolemaios z pravého krídla
naliehavú správu. Tébske kavalérie neãakane zaútoãili na oddi-
ely Macedóncov, ktorí im nevládali vzdorovaÈ. 
„Chcú nás zatlaãiÈ,“ usúdil ihneì Alexander. „Musíme sa pre-
sunúÈ!“
„Alexander,“ vykríkol varovne Attalos, star˘ diadoch
Alexandrovho otca. „To je príli‰ riskantné!“
„ZostávaÈ tu, by bolo riskantné!“ odbil ho Alexander rozhodne.
„Vezmem si kavalérie so ‰arsónmi a falangy. Prenechávam vám
velenie, Attalos,“ rozhodol. 
„Bohovia sú nám dnes predsa naklonení,“ za‰epkal pre seba
a odcválal na svojom koni Bukefalovi.
Na druh˘ deÀ Attalos podával mladému princovi macedónske-
mu ruku, aby mu zablahoÏelal k veºkolepému víÈazstvu. Grécko
bolo porazené, Alexander priniesol Diovi obete a v duchu ìako-
val bohom za pomoc. Bitka pre Chaironei bola prv˘m veºk˘m ví-
Èazstvom Alexandra, Achillovho potomka a budúceho kráºa
Macedónie.

Sila a popularita následníka trónu neu‰la ani jeho otcovi
Filipovi II. Rovnako si uvedomoval, Ïe Alexandrovo sebavedo-

124



„Bohovia si ma vyvolili,“ odvetil mu kráº.
„Tébania si to v‰ak nemyslia,“ ozval sa za nimi prichádzajúci
Hefaistión. 
„âo sa stalo?“ reagoval pohotovo Alexander.
„Tébania sa búria, vyhnali na‰ich vojakov z mesta. Práve pri‰i-
el posol,“ objasnil situáciu Hefaistión, priãom nedokázal skryÈ
ustarosten˘ v˘raz.
„AÏ príli‰ veºa vzbúr...“ zamrmlal Alexander nespokojne. „Ale
táto bude posledná. Zajtra sa vydáme na juh do Téb,“ oznámil.
„DobyÈ Téby...to nebude tak jednoduché,“ odváÏil sa pozname-
naÈ Antipatros. Alexander vedel, o ãom hovorí. Mesto Téby bo-
lo veºké a silné, podrobiÈ si ho by mohol byÈ problém.
Alexander e‰te v tú noc vy‰iel na svojom koni Bukefalovi do le-
sa a ãakal na Acheu. Dúfal, no nepredpokladal, Ïe sa zjaví.
Av‰ak, na jeho veºké prekvapenie pri‰la.
„Téby, Téby...ach, tie Téby,“ vzdychla si Achea zo Ïartu.
„Chcem ich úplne vyhladiÈ,“ zaãal Alexander, upierajúc oãi na
jej milú tváriãku.
„Viem, viem, môj mil˘...Nedot˘kaj sa v‰ak svät˘ch príbytkov!“
„Chcem, aby sa t˘m skonãili tie prekliate grécke vzbury!“ Ïia-
dal Alexander.
„StaÀ sa...“ zasmiala sa. V tom okamihu mu tvár pokryl belas˘
obláãik a ona zmizla.
Alexander tak napokon potlaãil vzbury. Porazil Téby a zniãil
v‰etky jej budovy s v˘nimkou chrámov a domu básnika
Pindara. Vojaci oslavne vykrikovali meno Alexandra
Macedónskeho, Gréci sa stiahli a prijali ho. Prijali Alexandra
Veºkého, bohmi vyvoleného!
„Dokázal si si podmaniÈ aj Grécko. âo chce‰ teraz, veºk˘ kráº
Macedónie?“ sp˘tal sa ho Kleites poãas oslavy víÈazstva nad
Tébanmi. 
Alexander rovnako ako aj ostatní prítomní bol opit˘ dosÈ na to,
aby si Kleitovu drzosÈ nev‰ímal.
„Alexander Macedónsky sa môÏe staÈ pánom sveta!“ zakriãal
Alexander tak, aby ho kaÏd˘ poãul. Vojaci stíchli. „Alexander
Macedónsky dokáÏe spojiÈ Západ a V˘chod tak, ako o tom sní-
val Filip II. On to nedokázal, ale Alexander, jeho syn má pria-
zeÀ bohov! Alexander to dokáÏe a dá svojim vojakom toºko bo-
hatstva, Ïe nebudú vedieÈ, ão s ním!“ 
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sebou. Achea sa koneãne zjavila. Zdala sa mu e‰te kraj‰ia ako
predt˘m.
„Tvrdila si, Ïe príde‰, keì-“ zaãal Alexander vyãítavo, vtom sa
v‰ak zarazil. „Som rád, Ïe Èa vidím.“
„Aj ja teba rada vidím,“ usmiala sa a urobila pred ním pôvab-
nú otoãku. „Si opäÈ ustarosten˘...“ 
„Otec sa rozi‰iel s mojou matkou a podºa správ z Pelly sa znova
oÏenil. SnaÏí sa pripraviÈ ma o následníctvo,“ vysvetlil struãne.
„Ako to rie‰i‰?“ op˘tala sa so záujmom Achea.
„Dúfal som...“ zaváhal.
„...Ïe ti pomôÏem,“ dokonãila so smiechom.
„Bojím sa zabiÈ otca, pretoÏe ºud s najväã‰ou pravdepodobnos-
Èou odmietne otcovraha,“ priznal.
„Neodmietnu teba, Alexander Macedónsky! Vybojuje‰ si svoj
re‰pekt. Tak sa staÀ...“ povedala Achea a opäÈ vytvorila obláãik,
ktor˘ priletel pred Alexandrovu tvár a zmizla.
Na druh˘ deÀ sa Alexander vydal na cestu do Pelly, hlavného
mesta Macedónie a nachystal dômyseln˘ plán, ktor˘ napokon
zav⁄‰il poãas svadby Filipovej dcéry. Filip zomrel na otravu
a trón Macedónie zostal prázdny. Ale len na krátko, pretoÏe
Alexander za znaãnej podpory vojska a priateºov Hefaistióna,
Kleita a Atipatra sa o niekoºko dní stal právoplatn˘m kráºom.  
Ako Achea sºúbila, tak sa aj stalo. Macedónãania Alexandra
prijali a t˘ch, ktorí mu odmietli poslu‰nosÈ, alebo dokonca roz-
‰irovali klebety o jeho úãasti na vraÏde starého kráºa, zveril
Alexander do Antipatrov˘ch rúk. 
„Alexander, nemôÏe‰ predsa zabiÈ kaÏdého, o kom si myslí‰, Ïe
Èa neprijíma,“ dohováral mu Aristoteles. „ªud sa vzbúri.“
„ªud je na mojej strane,“ odvetil Alexander a doprial si poriad-
ny dú‰ok vína. „Tak ako bohovia.“
O mesiac uÏ v Macedónii neÏil nik, kto by chcel novému kráºo-
vi odporovaÈ. Napriek tomu si Alexander r˘chlo uvedomil, Ïe
jednoduch‰ie bolo získaÈ moc, ako si ju udrÏaÈ. Macedónãania
ho síce prijali, ale Trácia a Il˘ria mu odmietli poslu‰nosÈ.
Alexander so svojím vojskom teda tiahol do Trácie a vediac, Ïe
bohovia mu stále prajú, ºahko rozdrvil tráckych vzbúrencov.
PoraziÈ Il˘riu bolo e‰te jednoduch‰ie.
„Zvlá‰tne ako môÏe tak mlad˘ kráº, vzbudzovaÈ tak veºk˘ re‰-
pekt,“ podotkol Antipatros, keì boli vzbury potlaãené.
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tok Ïivota, ktor˘ mi bohovia doprajú,“ odvetil Alexander.
„To môÏe‰ robiÈ aj teraz, môj drah˘ priateº!“ vzdychol si skla-
mane Aristoteles. „Ak ty odíde‰ do Ázie, ja sa vrátim do
Grécka.“
„Dáva‰ mi ultimátum?“ sp˘tal sa ohromene Alexander.
Aristoteles rozhodne prik˘vol.
„Tak teda ‰Èastnú cestu, môj drah˘ zradca!“ poprial mu chlad-
ne Alexander a zaryl svoje oãi do filozofov˘ch. 
Aristoteles mu nedokázal vzdorovaÈ, po chvíli uhol pohºadom,
otoãil sa, ale skôr ako navÏdy opustil Alexandra, povedal:
„Myslel som si, Ïe som vychoval múdreho muÏa. Moc v‰ak uro-
bí z kaÏdého len obyãajného hlupáka!“ 
Potom odi‰iel. Alexander si odpil z vína, ale uÏ stratilo lahodnú
chuÈ. Zhnusene ho od seba odtiahol a pohár odhodil na miesto,
odkiaº Aristoteles odi‰iel. Chvíºu sa s hrmotom kotúºal a na
dláÏke vytváral veºké, ãervené ‰kvrny.
Krv. Alexander si ºahko, no neúprosne preráÏal cestu na
V˘chod. Bohatstvo Macedónie stúpalo tak ako aj Alexandrova
sláva. Najväã‰í odpor kládol Milétos. Miestny satrap, správca
mesta tvrdohlavo odmietal kapitulovaÈ, a tak sa Alexander ob-
rátil na Acheu. S pre Àu typick˘m smiechom mu prisºúbila ví-
Èazstvo. O niekoºko dní na to si jeho vojaci rozdeºovali bohatstvo
Milétu.   Rovnakú pomoc dostal pri dob˘janí Halikarnassu.
Podrobením tohto mesta bol jeho prvotn˘ plán naplnen˘ – do-
byl západné pobreÏie a to v neuveriteºne krátkom ãase. Oãaren˘
víÈazstvami a bohatstvom sa v‰ak v Ïiadnom prípade nechcel
zastaviÈ. V jeho hlave sa uÏ ãrtal presn˘ plán na dobytie celého
V˘chodu, s t˘m v‰ak nesúhlasili jeho diadochovia, ani ostatní
vojaci.
„Alexander, chce‰ stratiÈ v‰etko, ão sme doteraz získali?“ p˘tal
sa Ptolemaios.
„UÏívaj si slávu a bohatstvo, ktoré má‰. Ak prehrá‰, môÏe‰ stra-
tiÈ v‰etko,“ dohováral mu i Kleites.
Alexander iba mávol rukou a vyhlásil: „Ja neprehrám! Sám
Zeus pri mne stojí!“
„Tomu verí‰ ty, ale tvoji vojaci nie!“ odvetil Kleites. 
Alexander mu musel daÈ za pravdu, vedel, Ïe jeho vojaci sú spo-
kojní s t˘m, ão získali a uÏ nebolo sily, ktorá by ich hnala vpred.
Îiaden z nich nechcel riskovaÈ nadobudnuté bohatstvo, len on,

129

Vojaci sa zaãali chrapºavo rehotaÈ, udieraÈ pohármi do stola
a volaÈ kráºovi na slávu. Alexander na jeden dú‰ok vyprázdnil
svoj kalich, tresol ho na stôl a spokojne sledoval ako sa mu plní
ìal‰í sen.
Návrat do Macedónie, kde si malo Alexandrovo vojsko doplniÈ
zásoby bol rovnako veºkolep˘ ako jeho plány. Prechádzajúc cez
uliãky Pelly, obklopené nad‰en˘m davom domácich, Alexander
nadobúdal ãoraz väã‰ie presvedãenie, Ïe sa mu podarí svoje sny
uskutoãniÈ. Achea mu predsa pomôÏe... V rodnom dome ho v‰ak
ãakalo nepríjemné prekvapenie. Aristoteles ho ãakal so mrzu-
t˘m v˘razom na tvári, z ktorého bolo kaÏdému jasné, Ïe múdry
filozof sa chystá na útok.
„Dúfal som, Ïe ma bude‰ vítaÈ rovnako ako ostatní,“ podotkol
Alexander, keì vstúpil do jednej z Aristotelov˘ch izieb.
„Dúfal som, Ïe som vychoval inteligentného ãloveka,“ vrátil mu
Aristoteles. Alexander sa posadil, naznaãil v‰etk˘m sluhom, aby
odi‰li a s pobaven˘m ú‰krnom hºadel na strnulú tvár starnúce-
ho filozofa.
„Poãul som, Ïe sa chystá‰ dob˘jaÈ svet,“ zaãal Aristoteles.
„Pre zaãiatok to bude iba západné pobreÏie Perzie,“ upresnil
mlad˘ kráº, vzal do ruky pohár s vínom, ktor˘ mu tam poloÏil
jeden z eunuchov a odpil si.
„Preão, Alexander? Uveì mi svoje dôvody!“ vyzval ho starec.
„Som kráº, nemusím ti niã zdôvodÀovaÈ, na to nezabúdaj!“ u-
pozornil ho Alexander zlostne. „Dobyjem Perziu, a potom cel˘
svet! Spojím západnú a v˘chodnú kultúru, prinesiem vám nové
poznatky! Aj vy budete maÈ úÏitok! Tak preão sa takto tvárite?“
„Za akú cenu to chce‰ uskutoãniÈ? Koºk˘ch e‰te zabije‰, aby si
získal moc? Alexander!“
„Koºk˘ch bude treba...,“ odvetil Aristotelovi otrávene. „Ste fi-
lozof a nie vojak, to nemôÏete chápaÈ! Vy vidíte len m⁄tve telá,
ale ja za nimi vidím novú kultúru a nov˘ svet!“
„Chápem viac ako si myslí‰! Alexander, ão chce‰ robiÈ, keì do-
byje‰ Perziu? A potom cel˘ svet? âo bude‰ robiÈ potom?“
Alexander sa zasmial, pozeral sa do tváre starca, ktor˘ ho nau-
ãil ãítaÈ a písaÈ, myslieÈ ako filozofa, ktor˘ mu rozprával o hrdi-
noch a veºk˘ch kráºoch, nauãil ho v‰etko, ão vedel. Pozeral na
muÏa, s ktor˘m ho kedysi tak veºa spájalo. 
„Potom si ºahnem, nalejem si pohár vína a budem si uÏívaÈ zby-
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din˘m seknutím preÈal gordick˘ uzol. Tak presvedãil svet, Ïe len
Alexander Macedónsky má právo byÈ pánom Ázie. Meno
Alexander vykrikovali jeho vojaci e‰te dlho po tom, ão víÈazo-
slávne opustil Diov chrám.
Z Gordiónu tiahol Alexander ìalej na V˘chod a dob˘jal kaÏdé
mesto, ktoré sa mu postavilo do cesty. Perzia e‰te nebola doby-
tá, ale jej kráº Dáreios uÏ musel vziaÈ hrozbu Alexandrovho voj-
ska váÏne. Sformoval obrovskú armádu a sám ju viedol na
Západ proti namyslen˘m Macedónãanom. Na to Alexander ãa-
kal, ãakal na veºkú bitku, ktorou si koneãne podmaní celú
Perziu. Tesne pred bitkou sa stretol s Acheou a Ïiadal víÈazstvo.
Doãkal sa. 
Dáreiove vojská sa stretli s Alexandrov˘mi v bitke pri Isse a aj
napriek prevahe PerÏanov, Alexander zvíÈazil a prinútil Dárea
ujsÈ z bojiska. V Isse Alexander oslávil svoje víÈazstvo s pohá-
rom vína v spoloãnosti svojich diadochov, okrem Parmeniona,
ktorého poveril hºadaním Dárea.
„Kráº Ázie!“ kriãali mu jeho vojaci na slávu. „Kráº Ázie!“
„E‰te nie som ani pánom Perzie. Keì zabijeme Dárea a porazí-
me perzské prístavy, potom sa vydáme na V˘chod a staneme sa
pánmi sveta!“ vyhlásil Alexander a vyprázdnil pohár vína. V tej
chvíli vstúpili do siene bohaté Ïeny v perzsk˘ch ‰atách.
Predstavili si ako Dareova matka, jeho manÏelka a dcéry.
Alexander si ani jednu z nich nev‰ímal, jeho pohºad naplno zau-
jala posledná z nich. 
Prikroãil k nej.
„Achea,“ za‰epkal tak ticho, Ïe ho nik okrem Ïeny stojacej pred
ním nepoãul.
„Som Barsine, Memnonova vdova. Viedol proti vám vojsko na
západnom pobreÏí,“ opravila ho a odváÏne sa pozrela do jeho
oãí. Alexander sa na Àu rozru‰ene pozeral a rozm˘‰ºal, nakoºko
mu mohol alkohol zakaliÈ rozum. Îena mala bledé, blond vlasy,
bola rovnako drobná ako Achea, mala rovnako veºké oãi ako
Achea, obleãené mala belasé ‰aty, ktoré síce mali in˘ odtieÀ ako
Acheine, ale aj tak dodávali jej v˘zoru e‰te viac podobnosti
s Acheou. Barsine v‰ak nevyzerala ako bohyÀa. Bola star‰ia ako
Achea, tvár mala opálenú od ostrého perzského slnka...napriek
tomu ho tá podobnosÈ fascinovala.
„Bohovia sa zo mÀa vysmievajú,“ za‰epkal. 
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Alexander vedel, Ïe niã neriskujú. Achea mu predsa vÏdy po-
mohla, ale to im nemohol prezradiÈ...
Rie‰enie na‰iel aj bez bohov. Pomohol mu dvorn˘ historik
Kleisthénos, ktor˘ ho spolu s ìal‰ími veºk˘mi intelektuálmi svo-
jej doby sprevádzal na cestách.
„V meste Gordión je zvlá‰tny uzol. Proroctvo predpovedalo, Ïe
ten, kto ho uvoºní, získa vládu nad Áziou,“ povedal
Alexandrovi. „Ale nie je to jednoduché. Pokú‰ali sa o to vraj
mnohí, no nikomu sa to e‰te nepodarilo.“   Mlad˘ kráº sa víÈa-
zoslávne usmial. Niã lep‰ie si nevedel predstaviÈ! Uvoºní uzol
a potom kaÏd˘ uverí, Ïe Alexander Macedónsky dobyje Áziu.
Vojaci ho uÏ budú nasledovaÈ!
Prikázal roz‰íriÈ medzi vojakov správu o gordickom uzle a o pár
dní neskôr sa vydal na cestu do Gordiónu. KaÏdú noc vyãkával
Acheu, pretoÏe si uvedomoval, Ïe bez jej pomoci sa mu nepoda-
rí rozviazaÈ uzol. Zjavila sa aÏ deÀ pred vstupom Alexandro-
v˘ch vojsk do mesta.
„âakal som na teba. Preão si pri‰la tak neskoro?“ op˘tal sa.
Achea si jeho otázku nev‰ímala, so smiechom sa len sp˘tala, ão
si Ïiada. Alexander jej struãne vysvetlil, ão potrebuje.
„TakÏe gordick˘ uzol...Dobre teda, Alexander Macedónsky, u-
voºní‰ ten uzol. StaÀ sa...“ rozhodla, vypustila belas˘ obláãik
a stratila sa v tme. 
„Ako?“ zakriãal, no Achea uÏ sa nevrátila. Poznal ju uÏ v‰ak
dosÈ dobre na to, aby jej slovám uveril.
Na druh˘ deÀ teda vstúpil Alexander do Gordiónu a ihneì sa
dal zaviesÈ k uzlu. Bol chránen˘ v Diovom chráme, takÏe vstú-
piÈ dnu mohli len najdôleÏitej‰í ãlenovia armády, hoci kaÏd˘ je-
ho vojak horel zvedavosÈou.
Uzol spájal jarmo s ojom voza a uÏ na prv˘ pohºad sa zdal byÈ
nerozviazateºn˘.
„E‰te si to rozmysli,“ dohováral Alexandrovi Hefaistión.
Alexander v‰ak nemal dôvod zaváhaÈ, Achea mu predsa sºúbila
pomoc. Pristúpil k uzlu a podrobne si ho obzeral, no nedotkol sa
ho. Uvedomoval si, Ïe pred ním sa pokú‰ali desiatky muÏov, vo-
jakov, satrapov aj filozofov rozviazaÈ ho, no len jemu sa to môÏe
podariÈ. On bude kráºom Ázie! Len on! Otoãil sa a pozrel sa do
neveriacich tvárí svojich priateºov.
„Som kráº!“ zakriãal, vytiahol svoj obojruãn˘ meã, ‰ar‰ón a je-
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da okolností. Po chvíli si v‰ak uvedomil, Ïe to ani nechce vedieÈ.
Chcel maÈ Barsine pri sebe, aby mu kaÏd˘ deÀ pripomínala
Acheu a náklonnosÈ bohov, nechcel o Àu prísÈ.
„Chcem dobyÈ Tyros,“ odvetil chladne.
„StaÀ sa...“ za‰epkala Achea a odi‰la ako obyãajne za sprievo-
du belasého obláãika.
Po páde Tyrosu sa Alexander vydal do Egypta, ktor˘ sa ukázal
ako ºahká, ale za to v˘znamná korisÈ. Egyptské obyvateºstvo ví-
talo Alexandra ako osloboditeºa od perzskej nadvlády, zahrnu-
lo ho neuveriteºn˘m bohatstvom a váÏili si ho ako svojho faraó-
na. Alexander bol oãaren˘ krásou Egypta a e‰te viac poctami,
ktoré mu EgypÈania preukazovali. V Heliopole sa dal vyhlásiÈ za
faraóna Egypta a syna boha slnka Ré. Jeho diadochovia boli
spokojní so získan˘m bohatstvom, ale pohºad na Alexandrovu
sebavedomú aÏ namyslenú tvár ich vyvádzal z rovnováhy.
„Zmenil si sa, Alexander,“ odváÏil sa podotknúÈ Kleites pri jed-
nej z honosn˘ch osláv. Alexander sa z plného hrdla zasmial, ale
svojmu priateºovi neodpovedal. 
V Egypte zotrvali, aÏ k˘m sa Barsine nezotavila z pôrodu
Alexandrovho prvého syna Herakla. Potom sa vrátili do Perzie,
pripravení zniãiÈ Dáreia. K rozhodujúcej bitke, ktorú si
Alexander poistil u Achei, do‰lo pri dedinke Gaugaméla.
Alexandrovo vojsko rozmetalo PerÏanov, no kráº Dáreios opäÈ
utiekol. Napriek tomu Alexandrovi patrila Perzie! Syn
Amona–Dia, ako si hovoril od chvíle, keì ho vyhlásili za faraó-
na, dobyl ÁZIU!
Po bitke pri Gaugaméle vstúpil kráº Ázie po prv˘ raz do boha-
tého Babylonu. Alexander od detstva poãúval od svojich uãite-
ºov, Ïe negrécke zeme sú barbarské a ich obyvatelia divosi. Keì
v‰ak prechádzal cez babylonskú I‰tarinu bránu uvedomil si, ako
veºmi sa m˘lili. Babylon bolo najkraj‰ie mesto, aké na svojich
cestách videl. Obrovské, majestátne, bohaté... Jeho nádhera si
navÏdy podmanila Alexandrovho ducha. 

„Alexander...zobuì sa...“ budil ho príjemn˘ hlások.
Alexandrovi chvíºu trvalo, k˘m sa prebral a rozpamätal, kde je
a kto pred ním stojí. LeÏal na zemi Nabukadnezzerovho chrá-
mu, obklopen˘ svojimi spiacimi diadochmi, ktorí sa opili aspoÀ
tak, ako on.
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Je táto Ïena skutoãná? p˘tal sa sám seba. Opatrne sa rukou dot-
kol jej prstov. Bola skutoãná! 
Alexander za chrbtom zaãul nie veºmi diskrétne chichotanie,
ktoré napokon prepuklo do rehotu.
„Alexander, tvári‰ sa akoby si uvidel Aténu!“ smial sa Kleites.
Alexander pustil Barsinine prsty, ktoré boli takmer tak ãervené
ako jej tvár, a otoãil sa ku svojim diadochom.
„Som vá‰ kráº a nie herec, na ktorom sa môÏete zabávaÈ!“ zare-
val na nich. „S Dáreov˘mi príbuzn˘mi zaobchádzajte so v‰et-
kou úctou a re‰pektujte svojho kráºa!“ Potom sa otoãil k Barsine
a Èahal ju z preplnenej siene ‰okovan˘ch vojakov do niektorej zo
súkromn˘ch komnát.

O niekoºko dní stál Alexander pred ÈaÏk˘m rozhodnutím. Musel
sa rozhodnúÈ, ako bude postupovaÈ vo svojej v˘prave. Dáreios
mu poslal posla, ktor˘ mu sºúbil v‰etky krajiny na západ od
Eufratu v˘menou za ukonãenie Alexandrov˘ch dobyvateºsk˘ch
v˘prav na v˘chod.
„Ja by som to prijal,“ povedal mu Parmenion.
„Aj ja by som to prijal, keby som Parmenionom,“ vyhlásil
Alexander. „Ale ja som Alexander Macedónsky a hovorím:
NIE!“
Alexander sa teda rozhodol pokraãovaÈ vo v˘prave a s vojskom
tiahol do perzsk˘ch prístavov vo Fenícii a Egypte, kde ho uÏ sp-
revádzala aj Barsine. Bez odporu dob˘jal prístav za prístavom,
aÏ k˘m nepri‰iel pred brány Tyrosu, ktor˘ sa síce chcel vzdaÈ,
ale urazil Alexandra, pretoÏe mu odmietol právo podávaÈ obete
v chráme ich boha. Alexander teda obliehal mesto a kaÏd˘ ve-
ãer ãakal na Acheu. Zjavila sa niekoºko dní pred úpln˘m doby-
tím mesta.
„Ako sa má‰, Alexander?“ zaãala Achea.
„Barsine-“ chcel zaãaÈ s t˘m, ão ho od prvého stretnutia s Àou
zaujímalo najviac, ale Achein smiech ho preru‰il.
„Zvlá‰tne ako sa na mÀa podobá, v‰ak?! Ale aj tak sme odli‰né.
MôÏe‰ sa jej dotknúÈ na rozdiel odo mÀa...a tú moÏnosÈ si uÏ za-
iste vyuÏil,“ usmiala sa potmehúdsky. „No Alexander r˘chlo!
Povedz mi, ão chce‰!“ vyzvala ho. 
Alexander nebol spokojn˘ s Achein˘m vysvetlením. Chcel ve-
dieÈ, ãi mu Barsine poslali bohovia, alebo to je len ‰ialená zho-
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nosti. Alexandra belasé svetlo na dlhú chvíºu oslepilo, spadol na
zem a ponoril sa do nepokojného spánku, plného nepríjemn˘ch
snov. Zobudil sa aÏ na poludnie a s ºútosÈou si uvedomil, Ïe na-
vÏdy stratil priazeÀ bohov.
ó
Pre Acheu od Alexandra Macedónskeho, Kráºa Ázie.
Po tom, ão si ma opustila, ºutoval som, Ïe som konal tak prud-
ko. Vybral som sa do lesa blízko Babylonu a kriãal na Teba, aby
si sa vrátila. Nepri‰la si. Bol som tam cel˘ deÀ. Niã som nejedol,
ani nepil, ale Ty si sa nevrátila. Ja Alexander, syn Amona – Dia
som sa poníÏil aÏ tak, Ïe som Ëa po západe slnka prosil, aby si
sa zjavila. âakal som do v˘chodu slnka, potom som sa vrátil
a prisahal som bohom, sebe aj Tebe, Ïe dokáÏem dobyÈ cel˘ v˘-
chod aj bez pomoci bohov.
Ako pamiatka na Teba mi zostala iba Barsine. Îiaº som zapíjal
vínom. V Babylone som sa dlho nezdrÏal, nechcel som otáºaÈ,
chcel som svoj sºub, ão najskôr splniÈ. Hnal som sa vpred so svo-
jou armádou a bez ºútosti som dob˘jal nové a nové územia.
Meno Alexandra Veºkého poznajú aÏ v Pauravase, aÏ v Taxile!
No príli‰ neskoro som si v‰imol, Ïe okruh mojich kritikov, ktorí
mi závideli slávu a moc, sa zväã‰oval. Musel som konaÈ r˘chlo
a rázne. Zabil som ich hovorcu, svojho kedysi verného diadocha
Parmeniona aj jeho syna Filotasa. Aj historik Kleisthénos musel
zomrieÈ. Dareios bol zavraÏden˘ e‰te pred nimi rukou svojho
príbuzného Bessosa. Toho som neskôr dal zabiÈ. Odvtedy ma ale
prenasledovala smola. Vojsko bolo preriedené a oslabené.
Potreboval som nové sily zo západu. Keì som v‰ak vojsko dopl-
nil PerÏanmi, grécki vojaci protestovali. OdváÏili sa protesto-
vaÈ! Tvrdili, Ïe prejavujem príli‰ veºkú náklonnosÈ barbarom!
Ako môÏu nazvaÈ národ, ktor˘ vybudoval tak krásne mesto ako
je Babylon, národ barbarov? Ich protesty som r˘chlo umlãal.
Kleites sa v‰ak neudrÏal a poãas jednej bujarej oslavy si neod-
pustil v˘ãitky. Pamätám si, ako som naÀho zareval: „UráÏka
Alexandra, kráºa Ázie sa trestá smrÈou!“ Potom som ho prebo-
dol kopijou. Obaja sme boli opití... Po hádke s Tebou, Achea to
bola moja najväã‰ia chyba Ïivota. 
Kritiky po tej príhode neutíchli. Okrem iného chceli, aby som sa
oÏenil a splodil dediãa svojej rí‰e. Dokonca aj Hefaitión sa k nim
pridal! Hefaistión! „Bojím sa o teba Alexander, aj o tvoju rí‰u!“
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„Poì,“ volala ho Achea. Alexander sa rozhliadol naokolo. V‰etci
spali, po celej miestnosti sa oz˘valo chrápanie a vzná‰al sa ne-
príjemn˘ zápach.
„Kam?“ op˘tal sa Achei.
„Poì...“ zopakovala s roztopa‰n˘m úsmevom.
„K˘m mi nepovie‰ - “ zaãal, ale Achea ho preru‰ila: „Musíme sa
porozprávaÈ a ako vidí‰, tu je to nemoÏné...“ Alexander sa teda
horko-ÈaÏko postavil, neúspe‰ne zaostrujúc zrak do tmy a na-
sledoval Acheu do jednej z prázdnych komnát.
„Tak, Alexander, povedz mi, aké sú tvoje plány do budúcnosti,“
op˘tala sa ho nezvyãajne váÏne. „Kvôli tomu si ma zobudila?
Nemusím niã vysvetºovaÈ!“
„Ale, ale, Alexander. Naozaj si myslí‰, Ïe mi nemusí‰ vôbec niã
vysvetºovaÈ? Niã mi nedlÏí‰?“ op˘tala sa takmer urazene. „Niã
mi nedlÏí‰, môj mil˘?“
„Bola si povinná plniÈ moje priania! Bohovia Èa poslali!“ nami-
etol zlostne Alexander. Z kráºa Ázie sa nebude nik vysmievaÈ!
„Aha a ão povie‰, nemala by som sa ti pokloniÈ?“ sp˘tala sa
s hnevom v krásnych oãiach. Alexander si v tej chvíli uvedomil,
Ïe za‰iel príli‰ ìaleko. Achein hnev v‰ak uÏ nemohol zastaviÈ.
„A ako ti mám hovoriÈ? Faraón Egypta? Kráº Ázie? Alexander
Veºk˘? Nevidí‰, Ïe bezo mÀa by si nebol nik˘m? Si aÏ tak slep˘?
Vìaka mne má‰ toto v‰etko!“ Achein hlas bol tich˘, ale pevn˘
a tvrd˘. Pôsobila oveºa star‰ie, uÏ nebola t˘m hrav˘m dievãa-
Èom. 
Alexander ale nemohol dopustiÈ, aby sa k nemu správala tak
pov˘‰enecky. On je predsa Alexander Veºk˘! „Moje vojsko mu-
selo vybojovaÈ víÈazstvá a nie ty!“ vybuchol. „Za slávu som za-
platil svoju daÀ! A vÏdy som musel bojovaÈ sám! Ja som bol na
bojisku a nie Achea!“
„NebyÈ mÀa tvoje vojsko prehrá!“ odvetila zlostne. „TY
PREHRÁ·!“
„NEPOTREBUJEM ËA! NEPOTREBUJEM BOHOV! Dokázal
by som to aj bez teba! Veì ja sám som bohom! Syn Amona-Dia,
nepotrebuje boÏiu pomoc! Ja sám som -“
„V poriadku, Alexander Macedónky,“ preru‰ila ho Achea ticho.
„StaÀ sa...bude‰ sám!“ za‰epkala sklamane. 
V tej chvíli sa celé jej telo rozÏiarilo do nádherne Ïiarivej bela-
sej farby a s hlasn˘m v˘buchom sa rozplynulo po celej miest-
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kaÏdého z izby a cítim, cítim, Ïe zomieram...
Dúfam, Ïe si tieto zápisky preãíta‰, Achea, pí‰em ti ich, aby si
vedela, ako som Ïil po tom, ão si ma opustila! Sºúbila si, Ïe zo-
stanem sám a mala si pravdu – opustili ma aj moji priatelia.
S Tebou ma opustili aj sily ísÈ ìalej a uvedomil som si, Ïe SI MA-
LA VÎDY PRAVDU, bez Teba by som nedokázal dobyÈ svet. No
nie Acheu, ale Alexandra Macedónskeho budú ºudia uctievaÈ
ako toho, kto spojil Západ s V˘chodom! Alexandra! Ja sa zapí-
‰em do dejín! Ja!    
Alexander s námahou vyryl posledné slovo a vyãerpan˘ si polo-
Ïil hlavu na koÏu‰iny. Trvalo mu cel˘ deÀ, k˘m napísal v‰etko,
ão chcel. Aj keì sa zmietal v horúãkach, chcel písaÈ sám...
Nechcel, aby ktokoºvek vedel o Achei pred jeho smrÈou.
„Roxana!“ zakriãal z posledn˘ch síl. Roxana, Alexandrova
manÏelka vstúpila do izby a pristavila sa pri Alexandrovej po-
steli.
„Postaraj sa, aby ma s t˘mito tabuºkami pochovali,“ prikázal jej
po‰epky. Roxana strnulo prik˘vla a podala manÏelovi Iliadu,
ktorú mu na príkaz Ptolemaia mala odovzdaÈ. Alexander sa po-
zrel na Homérovo dielo, ktoré kedysi tak miloval.
„Vezmi si to!“ precedil pomedzi zuby. Keì videl, Ïe sa jeho Ïe-
na neh˘be, zlostne odhodil Iliadu na zem. Roxana prestra‰ene
vzala do náruãe tabuºky, ktoré spísal a u‰la z izby. Alexander si
unavene povzdychol a utrel si pot z ãela.
„Alexander, Alexander...,“ zaãul v kúte miestnosti. Pohotovo o-
toãil vyãerpanú hlavu a s prekvapením si uvedomil, Ïe sa k ne-
mu blíÏi belasá postavu Achei. Kráãala k nemu pomaly, o mno-
ho ÈaÏ‰ie ako kedykoºvek predt˘m. Alexander chvíºu váhal, ãi sa
mu len nesníva, ãi to, ão jeho oãi vidia nespôsobila vysoká ho-
rúãka. Ale predsa vedel, Ïe to tak nie je. Po dlh˘ch a nepokoj-
n˘ch ôsmych rokoch pred ním opäÈ stála Achea, ale bola zme-
nená takmer na nepoznanie. Nezostarla, stále z nej sálala mla-
dosÈ, ale ch˘bala jej b˘valá bezstarostnosÈ a roztopa‰nosÈ. UÏ sa
neusmievala, belasá farba jej tela stratila jas, jej tvár, kedysi tak
krásna, bola znetvorená, mimoriadne ‰karedá. Kedysi
v Alexandrovi vzbudzovala obdiv a túÏbu, teraz v Àom jej
vzhºad vyvolával odpor.
„Zostarol si od ná‰ho posledného stretnutia...,“ podotkla.
„A zmenil si sa. UÏ nie si ten mladík s Iliadou v jednej ruke a no-
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povedal mi. Pochopiteºne ma to nazlostilo a zareval som naÀho:
„V mojej armáde nie je miesto pre muÏov, ktorí majú strach!
Kráº Ázie nepotrebuje tvoju starostlivosÈ!“ Hefaistión nakoniec
vzdal snahu dohováraÈ mi a zmieril sa s mojou vôºou. Ja som sa
nakoniec rozhodol poãúvnuÈ diadochov a oÏenil som sa
s Roxanou, sogdickou princeznou. Musel som vyhnaÈ Barsinu
a svojho nelegitímneho syna Herakla, ale neºutoval som to, a ani
dnes to neºutujem! âasom som Èa totiÏ zaãal nenávidieÈ, Achea!
Za to, Ïe si ma opustila, za to, Ïe si ma poníÏila! Achea vysmia-
la Alexandra Macedónskeho! Nenávidím Èa aj dnes! Barsina mi
Ëa príli‰ pripomínala, a tak som bol rád, Ïe mám dôvod na to,
aby som ju koneãne poslal domov.
Nemohol som dopustiÈ, aby sa ku mne moji diadochovia sprá-
vali tak drzo ako dovtedy, pokúsil som sa zaviesÈ dvorn˘ rituál,
ktor˘ kaÏdému prikazoval pokºaknúÈ pred kráºom.Prebral som
ho z Perzie, kde sa v‰etci museli klaÀaÈ tak˘m kráºom ako bol
Dareios... Ale ja som Dareia dvakrát porazil a mne takú úctu
dovtedy neprejavovali. No ani po tom. Málokedy som videl svo-
jich diadochov zhodnúÈ sa nieãom tak svorne ako vtedy,  v deÀ,
keì odmietli klaÀaÈ sa mi...  Príkaz som musel zru‰iÈ, platí len
pre perzsk˘ch vojakov. Diadochom som to nikdy neodpustil.
To najväã‰ie sklamanie ma v‰ak ãakalo aÏ v indickej dÏungli.
Vojaci boli vyãerpaní z neprestávajúcich daÏìov, chorôb, ktoré
sme dovtedy nepoznali a pred prekroãením rieky Hyfasis odmi-
etli pokraãovaÈ v ceste. ZúrivosÈ, ktorá mnou lomcovala sa nedá
opísaÈ. Akokoºvek som chcel ísÈ ìalej a splniÈ svoju prísahu da-
nú bohom a Tebe, musel som sa otoãiÈ. Veºk˘ Alexander
Macedónsky musel ukonãiÈ svoju v˘pravu a vrátiÈ sa späÈ, aby
si upevnil moc, ktorá kaÏd˘m dÀom upadala. Prísahu som ne-
splnil...a uÏ sa mi to ani nepodarí. 
Cestou domov, v Susách som sa oÏenil s ìal‰ími dvoma Ïenami.
O niekoºko mesiacov som v‰ak utrpel hroznú stratu – Hefaistión
náhle ochorel a do dÀa zomrel. Jeho lekára som popravil, nieko-
ºko dní som nejedol, zoÏieral som sa vlastn˘m Ïiaºom. Môj dra-
h˘ Hefaistión... Po pohrebe som prikázal uctievaÈ ho ako polo-
boha. Zorganizoval som veºkolepé oslavy na jeho poãesÈ a pil
som, aÏ k˘m som neupadol do bezvedomia. Na poludnie som sa
zobudil s vysokou horúãkou, ktorú Ïiadny lekár nedokázal zní-
ÏiÈ. LeÏím v posteli Nabukadnezzerovho chrámu, vyhnal som
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tknúÈ! Ako by som mohla ovplyvÀovaÈ bitky?“
„Nie...to nie je-“
„Ale je to moÏné,“ preru‰ila ho Achea. „Otvor oãi Alexander!“
„Ale veì vìaka tebe...vyhrával som vìaka tebe, a keì si odi‰la,
fortúna ma opustila...“ namietol zmäten˘ Alexander. Toto sa
mu len zdá! 
„Mám jedinú moc – dokázala som Èa presvedãiÈ, Ïe bude‰ ús-
pe‰n˘. Nie bohovia, ani Achea v‰ak vyhrávali tvoje bitky.
ZvíÈazil si, pretoÏe si veril, Ïe zvíÈazí‰. Tvoja viera bol tak silná,
Ïe dokázala presvedãiÈ kaÏdého o víÈazstve. V podstate si mal
pravdu, keì si tvrdil, Ïe svoju slávu si si vybojoval sám! Ale ne-
byÈ Achei, nikdy neuverí‰ vo svoj úspech. NebyÈ mÀa, pred kaÏ-
dou bitkou, pred kaÏd˘m rozhodnutím sa zmieta‰ v pochybnos-
tiach ako vtedy pred bitkou s Grékmi. VÏdy si vyhrával vìaka
svojej viere, ktorú som ti dala a nie vìaka boÏej vôli! Nedala
som ti silu kyklopov, neporaziteºnú Achillovu zbroj, ale s t˘m by
si ani nedokázal poraziÈ celú Perziu! Tvoja Achea ti dala vieru!
Alexander, ty si celému svetu ukázal, aká silná dokáÏe byÈ ºud-
ská my‰lienka!“
„Ale keì si odi‰la...“ namietol opäÈ Alexander.
„-keì som odi‰la, stratil si vieru v seba. Zostal si sám, pretoÏe si
chcel byÈ sám! Alexander, uvedomuje‰ si vôbec, ako veºmi Èa
moc zmenila? Pamätá‰ sa, ão si sºuboval Aristotelovi pred v˘-
pravou do Perzie? Kde zostali tvoje ideály o spojenej kultúre
V˘chodu a Západu? Skonãili tam, kde je teraz tvoja Iliada!“
Nahnevane ukázala na Homérovo dielo pohodené na zemi.
„Zostali zabudnuté v prachu! Dokonca si ani neváhal zabiÈ
Kleisthéna, historika...!
Po na‰om prvom stretnutí si ìakoval bohom cel˘m svojím srd-
com, ale vìaãnosÈ Èa r˘chlo pre‰la tak, ako aj úcta ku mne. Ani
len si sa nezdráhal kriãaÈ na mÀa. R˘chlo si zabudol, ão je to ú-
cta, hoci si ju od kaÏdého poÏadoval.“
„Pohádal som sa s tebou, pretoÏe som bol opit˘,“ ospravedlÀo-
val svoje konanie Alexander.
„Ó áno, alkohol. Tvoja najväã‰ia slabosÈ! V opitosti si sa pohá-
dal so mnou, v opitosti si zabil svojho priateºa od detstva Kleita,
v opitosti si preÏil väã‰inu svojho Ïivota! Keì si nebol omáme-
n˘ alkoholom, opíjal si sa vlastnou mocou! A ão si získal? Slávu,
bohatstvo, moc? To v‰etko teraz na smrteºnej posteli stráca‰.
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Ïom v druhej, pripraven˘ brániÈ sa.“ Na chvíºu jej pohºad spo-
ãinul na Iliade pohodenej na zemi. „Teraz, keby si vládal, zaú-
toãí‰...,“ dodala. 
„âo odo mÀa chce‰?“ op˘tal sa Alexander strnulo. Telo sa mu
otriasalo v horúãkov˘ch k⁄ãoch, no snaÏil sa ovládnuÈ, nechcel
pôsobiÈ e‰te zraniteºnej‰ie. 
„Pri‰la som ti otvoriÈ oãi...“ povedala nesmierne váÏne, akoby to
ani nebola Achea. 
„Dúfala som, Ïe po tom, ão som odi‰la, príde‰ na to aj sám, ale
si príli‰ zaslepen˘ vlastnou dôleÏitosÈou.“
„O ãom to hovorí‰?“ sp˘tal sa netrpezlivo Alexander.
„Napísal si mi skutoãne dojímav˘ odkaz, ìakujem. Ale snaÏil si
sa zbytoãne, Alexander. Viem presne a v‰etko, ão sa ti stalo od
ná‰ho posledného stretnutia. V‰etko! Navy‰e, môj drah˘, keì ty
zomrie‰, ja zomriem tieÏ...“ Alexander sa na Àu pozrel e‰te ne-
chápavej‰ie. Po tvári mu stekali kropaje potu, d˘chal sÈaÏka,
a tak sa nazdával, Ïe horúãka mu oslabila sluch.
„Alexander pozri sa na mÀa!“ vyzvala ho. Alexander nemal prí-
li‰ veºkú chuÈ pozeraÈ sa do jej zohavenej tváre, ale jej hlas ho
donútil poslúchnuÈ. Neskr˘vajúc odpor, zahºadel sa do jej tváre.
Spomenul si na ich prvé stretnutie. Ak˘ bol mlad˘ a naivn˘!
Ako veºa sa odvtedy zmenilo.
„Stále nevidí‰ to, ão má‰ jasne pred oãami?“ p˘tala sa. 
Alexander sa zamraãil, díval sa na Acheine vyblednuté, ne-
hmotné telo a stále nechápal, ão od neho tá potvora chce.
„Pamätá‰ sa na chvíºu, keì si sa ma op˘tal, kto som?“ Prik˘vol.
„Sám si si vtedy odpovedal... Tak veºmi si bol presvedãen˘
o vlastnej v˘nimoãnosti, aÏ si ani na chvíºu ne zapochyboval
o mojom boÏskom pôvode... Alexander, ale ja nie som posol bo-
hov...“
„Neklam!“ reagoval okamÏite.
„Neklamem, nikdy som ti neklamala! Ty si klamár, pretoÏe uÏ
od detstva klame‰ samého seba! Achillov potomok? Vyvolen˘
bohmi? Cha! Si obyãajn˘ klamár!“
„Kto potom si?“ op˘tal sa nahnevane, pobúren˘ jej v˘smechom.
„Nazvi si to ako chce‰ – tvoja budúcnosÈ, tvoj zdrav˘ rozum...
Som jednoducho súãasÈ teba. Som tvoja ilúzia, ktorú si si sám
vytvoril. A je mi ºúto, Ïe Èa musím sklamaÈ, ale, Alexander, ja
nemám boÏskú moc. Nevidí‰ to? NedokáÏem sa Èa ani len do-
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Paleolit na poãkanie

Láska 
a iné stuÏovadlá du‰e 
zamieÀa svoje drobné

vo mne,
mám vtedy
iba pre Àu 

stánok na námestí
ukryt˘ v dlani,

do ktorej sa vÏdy celá zmestí‰,
( tá dlaÀ je cela milovaní ).

Noc mi uÏ cengá 
po vaãkoch

a hádÏe prvé iskry
na kamennej dlaÏbe

a medzi nami  
v tejto dobe kamennej,

( ão vrátila sa iba pre nás )
to Ïivoãí‰ne iskrí...

ÚTEK ZO SANATÓRIA NOCI

> Sú chvíle, ktoré chladia 
ako mreÏe za oknami

roztiahnuté v rukách ‰ialencov
ão hladia cez ne 

a stávajú sa nami <

141

LeÏí‰ tu opusten˘, bez priateºov. A ão po sebe zanecháva‰? Rí‰u,
ktorá je odsúdená na zánik! Nesplodil si dediãa, a aj keì je dnes
Roxana tehotná, uÏ je neskoro. Rí‰u Alexandra Macedónskeho
uchmatnú jeho b˘valí priatelia. MôÏe‰ si byÈ ist˘, Ïe tvoji dia-
dochovia ti usporiadajú veºkolepé pohrebné hry.“
„A trofejou bude moja rí‰a...“ dodal trpko Alexander, lapajúc
dych, cítil, Ïe jeho Ïivot sa blíÏi ku koncu.
„Pre to zomierali tisícky vojakov a nevinn˘ch obyvateºov miest,
ktoré si tak neúprosne dob˘jal?“
„Hlupák,“ za‰epkal Alexander a odvrátil sa od Acheinej tváre.
Strácal sily a tria‰ka ovládla celé jeho telo, nedokázal uÏ jasne
rozm˘‰ºaÈ. Vedel len jediné, Achea je v˘plodom jeho fantázie,
cel˘ Ïivot Ïil v klame! Ako hlupák!
„Súhlasím,“ prik˘vla ºahostajne. „Teraz stojí‰ opusten˘ pred
poslednou bitkou svojho Ïivota, ktorú je kaÏdej Ïivej bytosti sú-
dené prehraÈ. Si sám, a keì sa obzrie‰ späÈ, vidí‰ len krv
a prázdno. Tak˘ bol tvoj Ïivot! Úboh˘ Alexander, bolo ti súde-
né, aby si zomrel takto. Zomiera‰ na maláriu. Veºkého
Alexandra nezabil ‰íp, ani kopija nepriateºa, ale jediné u‰tipnu-
tie komárom. Koºká irónia!“
Alexandrovo telo sa otriasalo od neznesiteºn˘ch bolestí a poní-
Ïenia, aÏ ani nedokázal preriecÈ jediné slovo. Achea pristúpila
k nemu, naklonila sa k jeho horúcej, spotenej tvári a ºútostivo
za‰epkala: „Teraz uÏ spi, môj mal˘ Alexander Veºk˘...“ 
Rukou mu pre‰la ponad tvár a zanechávala nad Àou belas˘ ob-
láãik. Alexander vedel, Ïe je uÏ koniec, pokúsil sa nazbieraÈ zby-
tok síl, ale bolo neskoro. 
Perami len naznaãil posledné slová svojho búrlivého Ïivota:
„Alexander Hlupák.“
Tak zomrel Alexander Veºk˘, muÏ, ktoré vôºa dobyla svet a na-
pokon presvedãila kaÏdého, Ïe je vyvolen˘ bohmi – kaÏdého o-
krem seba.

KONIEC
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a som straten˘. “                                  
V preklade:

- v‰etko bolo v poriadku.

Súkromn˘  priestrel

Na zaãiatku seba
mal som len modré oãi
- akoby trochu z neba

do zásoby
( a okrem toho )
ãerno‰ské blues
ão veãne stoná

vo v‰etk˘ch lonách
zvnútra

ako z platne
prehratej v ostrom uhle srdca

ktoré preskakuje
kdesi

v nenávratne

A prv˘ v˘krik 
je len ozvenou

hudby
ão preferuje sladké chute

môÏe‰ stáÈ cel˘ Ïivot
na jednom mieste

( v rohu du‰e )
- nepohnute

aj tak to bude 
iba útek pred sebou

So strachom
Ïe svet je len dokonalá

napodobnenina
s oblohou na tapetách

obrovského brucha
ktoré Èa cel˘ Ïivot
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Poãkal som desaÈ sekúnd
na správny vietor

v naklonen˘ch steblách zeme,
na prílivovú vlnu noãn˘ch lúk

a skoãil
ako lúãny koník
z detsk˘ch rúk,

dozret˘ na ‰ialenstvo
zreníc

v oku bezstavovcov.

Zostala po mne
v mäkkej dlani sanatória

len oranÏovohnedá ‰kvrna
a zápach pyÏám,

zbierka od Durcana
a ‰ikmá veÏa

na stolíku z tabletiek
a nastavená pasca:

> Falo‰né stopy po slimákoch
v rozbu‰kách

prepoten˘ch podu‰iek. <

Obloha zalomila ruky
do okrajov,

keì som sa vynoril
v najbliÏ‰om krtinci

- e‰te teplom
od v˘dychov hliny

za nechtami.

Sirény Ïien
lákali zákazníkov,

mesiac bol 
ako acylpyrín  ponoren˘ v ãaji               

a hystericky volal:                                   

„ E‰te jedna takáto noc                           
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na krídlach
mot˘lích oãí

zniesol iba pre mÀa
tvoj dokonal˘

hologram

KÓDOVANÁ TMA

Dva kroky 
pred priepasÈou noci

niekto zhasne
Mesiac má e‰te stále 

hlavu v oblakoch
voda je ako obyãajne

- jasne Ïltá
a padá v húfoch

iba pre nás dvoch
aÏ praská kôra

na brehoch dozretého lesa
kde kotvia na‰e telá

a nahé ruky
drÏia klenbu

tmy

Mesiac
je okrúhla tma hlavne

vesmír je odistená rieka
a noc je v˘strel 

pln˘ ãiernej krvi
ão neúnavne strieka

do oblohy

pomaly chladne
v súkromnom súhvezdí

ktoré sa ti zjaví 
iba na mne
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tajne hryzie v pätách
a klame

s krycím menom
G a l a x i a

A ‰iestym zmyslom
vníma‰ svoju celu

a svoje ãíslo
na predlaktí,

du‰u má‰ celú 
spáskavenú, 

keì cíti‰ 
ako sa z nej tratí 

posledné, ãierne blues 
( za v‰etk˘ch

odvrhnut˘ch básnikov ) 

Mot˘lie oãi

Mesto sa v noci rozrastalo
ako pú‰È

holubom chladli hlavy
v uliãkách zanesen˘ch milencami

si naraz v‰etci hrkútali
v jazyku v‰etk˘ch jazykov

na ãiarach v mojej dlani
zaiskrili sa

prvé elektriãky
dotykov

Mesiac ti preÈal svojím svetlom
gordick˘ uzol

vo vlasoch
a zostala si nahá

neÏn˘ ‰um
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Grigorij Starodubcev preberá Cenu rektora UKF v Nitre
od Prof. RNDr. Ing. Daniela Kluvanca, CSc.
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Cenu poslanca EP Vladimíra MaÀku odovzdáva 
poslanec NR SR Ján Richter 

Pavlovi BaláÏovi z Gymnázia J. Kráºa Zlaté Moravce
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